
ลําดับที่ คํานําหน้า ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา คณะ สาขาวิชา
1 นางสาว วลัยพรรณ สีเเสง 6011229017 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
2 นางสาว ปิยาพัชร เทพสุวรรณ 6011320002 คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
3 นางสาว กัลโสม โส๊ะเหลาะ 6011320021 คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
4 นางสาว รุสมี โต็ะมะ 6011320018 คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
5 นางสาว ภาสินี จงกลพืช 6011224037 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
6 นางสาว น้ําทิพย์ พะโยม 6011312105 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
7 นาย ดนุรุจ อินทอง 6011321069 คณะวิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
8 นางสาว อัญยณี หนูเล็ก 6011436007 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
9 นาย สุธิราช ราชสังข์ 6011514619 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์
10 นางสาว สุวนันท์ สรรเพชร 6011317049 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11 นางสาว วิศนีย์ แก้วนาค 6011438004 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
12 นางสาว กัญญารัตน์ สาหร่าย 6011319020 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
13 นาย ธีรพงค์ ศิริอินทร์ 6011427031 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
14 นางสาว ภาวิกา  สิทธพิงศ์ 6011312099 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
15 นาย วัชระ. คชวรรณ์ 6011518105 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า
16 นางสาว เรณิการ์ มีคล้าย 6011312093 คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
17 นางสาว สุรดา นนธิบุตร 6011427003 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
18 นางสาว กฤษริน ยอดพิจิตร 6011436066 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
19 นางสาว ดารุณี ดารามัน 6011320049 คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
20 นางสาว ปทุมวรรณ สังข์ไชย 6011215096 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
21 นางสาว รอบีส๊ะ นาปาเลน 6011320017 คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
22 นางสาว สุธาวี เล่ือนแก้ว 6011215069 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
23 นางสาว มัสวานี มะยาลี 6011215086 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
24 นางสาว ศิริลักษณ์ โชติกุลรัตน์ 6011422038 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
25 นางสาว ภานุมาศ ประสานสงค์ 6011312077 คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
26 นางสาว ธิดารัตน์ ดําศรี 6081103007 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
27 นาย โสภณวิชญ์ คงศรี 6081135048 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
28 นางสาว ศศิปรียา ชาญณรงค์ 6081135031 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
29 นางสาว พรรณราย เพชรเเก้ว 6011522074 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เเละอุตสหกรรม
30 นางสาว สุธีธิดา ฉิมอินทร์ 6081135003 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
31 นาย อิทธิกร  เกล้ียงเกิด 6081135050 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
32 นาย นัฐพงค์ ชนะพล 6081112009 คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
33 นางสาว ปาริชาติ สุขสวัสด์ิ 6081135011 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
34 นางสาว อนุสณี บุญคง 6011312059 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
35 นาย ธนาวุฒิ คงรักษ์ 6081135017 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
36 นาย วุฒิชัย วัดล่อง 6011514236 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การผลิต
37 นางสาว อรจิรา เบ็ญยะแม 6081135035 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
38 นาย ดนุเดช สุขเก้ือ 6011517040 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีโยธา
39 นางสาว ดารีย๊ะ เวชประสิทธิ์ 6011215141 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาชุมชน
40 นางสาว วรรณวิษา สุขเจริญ 6081135026 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา
41 นางสาว วรรณ ภรณ์  ทอง ประดิษฐ์ 6011438010 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
42 นาย อุสมาน มะแอ 6011215100 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
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43 นาย ณัฐพล ชุมกี 6011514214 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อุตสหการการผลิต
44 นาย นิติพงษ์ ทองอร่าม 6011519025 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเคร่ืฎองกล
45 นางสาว บุชรอ อินตัน 6081101048 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
46 นางสาว ศรอนงค์ มากชู 6011217015 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
47 นางสาว ทิวารัตน์ กาลคลอด 6011315104 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
48 นาย อักมัล บุญญา 6011518140 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
49 นางสาว นุสรา มิง 6011217033 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
50 นางสาว ทิพย์เกสร ยังสว่าง 6011439009 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
51 นาย ฟัตฮี บือแน 6011518122 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
52 นางสาว เกษฎา เมฆเรือง 6011215106 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
53 นาย นิรวิทย์ จุ้ยบุตร 6081112014 คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
54 นางสาว ฉันทิศา กันทรา 6011215110 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
55 นางสาว ณัฐพร นาคน้อย 6011229059 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
56 นางสาว เอมอร พลเพียร 6011229075 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
57 นาย วสันต์ วงศ์สวัสด์ิ 6081112045 คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
58 นางสาว ศิริพร ทองแก้ว 6011315050 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
59 นางสาว รุ้งนภา สุโทวา 6011228002 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเท่ียว
60 นางสาว กัญญรัตน์ บิลยะขวา 6011229082 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
61 นางสาว สุไลขอ หมะหนอ 6081113057 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
62 นางสาว เจนจิรา สาเหล้ 6081113011 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
63 นางสาว กชกร มากช่วย 6081113055 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
64 นางสาว ณัจธิร์ยา ชูแสง 6081103079 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
65 นางสาว ฟาริดา จินดาวงศ์ 6011315079 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
66 นางสาว ธนพร จันทร์ศรีนวล 6011438020 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
67 นางสาว กัญญานุช บุญช่วยแก้ว 6011427008 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
68 นางสาว นัฐริกา ตรึกตรอง 6011215015 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
69 นาย ศรศิลป์ พะโยม 6011314628 คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
70 นาย คเชนทร์ ทองโอ 6081135055 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
71 นาย ณัฐพล เก้ือคง 6081112005 คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
72 นาย อานนท์ พวงสุวรรณ 6011518154 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
73 นางสาว สุนิสา สุขกรง 6011522014 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล
74 นาย ธิติ ทองเย็น 6011519014 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวะเคร่ืองกล
75 นางสาว นูรีฮัน โต๊ะเล๊ะ 6011428018 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
76 นางสาว วาสนา จันทรชิต 6011318028 คณะวิทยาการจัดการ ธุรกิจค้าปลีก
77 นางสาว สุปัญญา มีเฒ่า 6011318027 คณะวิทยาการจัดการ ธุรกิจค้าปลีก
78 นางสาว ปิยเนตร์ เขียวเยาว์ 6011321047 คณะวิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
79 นางสาว อุทุมพร สันซัง 6011427006 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
80 นางสาว วิณัฐวดี ปานเฉวง 6011427026 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
81 นางสาว ณัฐชา แป้นสุข 6011215143 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
82 นางสาว พรวลัยลักษณ์ มีชู 6011436032 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
83 นางสาว ขวัญฤดี สุดแกล้ว 6011321044 คณะวิทยาการจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์
84 นางสาว นูรซีลาห์ มะดิเย๊าะ 6011428016 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
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85 นางสาว ยามีละ บือราเฮง 6011215088 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
86 นางสาว เอสรา ท่าจันทร์ 6011422042 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
87 นางสาว สุกัญญา ชุมชวด 6011428013 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
88 นางสาว พรทิพย์ เหมทานนท์ 6011438009 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
89 นาย เศรษฐวัฒน์ คงประพฤติ 6011518155 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
90 นางสาว ปาริฉัตร คุ้มสุข 6011312095 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
91 นางสาว วลิตา ศรีพร 6011438015 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
92 นาย พงศธร มรจร 6011436071 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
93 นางสาว กสมา จิตเมตไตร 6011315081 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
94 นางสาว พีรดา เยี่ยมสวัสด์ิ 6011319017 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
95 นางสาว มาลีนา บํารุงพงศ์ 6012315009 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
96 นาย จิระพงศ์ ศรีษะน้อย 6011224053 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
97 นางสาว อลิศรา เลขมาศ 6011438031 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
98 นางสาว จุฑามาศ ผุดวัฒน์ 6011422022 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
99 นางสาว นาตาชา เปียหน้อ 6011438022 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
100 นางสาว จรุวรรณ เมืองแก้ว 6011521059 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
101 นางสาว สุดาวดี ศรีวาริน 6081103015 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
102 นางสาว ทิพวรรณ สารมาศ 6081103056 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
103 นาย อิบรออดีย์ ลําโป 6011517022 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีโยธา
104 นางสาว ชฎาวรรณ จันทร์เอียด 6011422014 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงเเวดล้อม
105 นาย ทนงศักด์ิ โสภีพันธุ์ 6081135032 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
106 นางสาว นางสาวสิทธินันท์ ปูเต๊ะ 6011320071 คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
107 นางสาว ซูฟียะ ตาเยะ 6011215089 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
108 นางสาว วรรณวิศา อ่ิงซุ่ย 6081103061 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
109 นางสาว จิตลัดดา ดิฐโรจน์ 6081103055 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
110 นางสาว เสาวนิตย์  มิสโร 6011427022 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
111 นาย นรินทร แก้วเกิด 6011317025 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
112 นางสาว วรารัตน์ ปรีดาศักด์ิ 6011521010 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
113 นางสาว อรญา สุขา 6011438025 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
114 นาย พรชัย ศรีเนียม 6011521097 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
115 นางสาว นันทวัน ถาวรมงคล 6011422013 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อม
116 นางสาว อสนี หะมะ 6011229147 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
117 นางสาว ศศิธร จิโนวัฒน์ 6011521050 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
118 นางสาว ศศิพิมพ์ จันทร์ทอง 6081135012 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
119 นาย ศักนรินทร์ ทองรักจันทร์ 6081113069 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
120 นางสาว อภิสรา โต๊ะเด็น 6081101020 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
121 นางสาว ภัทราพร นําพล 6011315062 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
122 นางสาว สุนิดา รองรักษ์ 6011314622 คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
123 นาย เดชา คงเรือง 6011321095 คณะวิทยาการจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์
124 นางสาว นาถฏยา คงสนิท 6081113067 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
125 นางสาว อาริสา ถนอมพบ 6011315019 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
126 นางสาว กนกวรรณ จันทร์ชุม 6011438013 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
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127 นางสาว นภัสนันท์ ศรีมุกข์ 6011438003 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
128 นาย พิริยะ หนูนสง 6011518074 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวะกรรมไฟฟ้า
129 นางสาว จุรีรัตน์ ชายคีรี 6011428040 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
130 นางสาว ณัฐริกา จันทร์จิ 6011428034 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
131 นางสาว สุวนัน ดิษสาคร 6011321085 คณะวิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
132 นางสาว นิภาภรณ์ คล้ายพิชัย 6011313031 คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์
133 นางสาว ขนิษศร มะตะพัน 6011313023 คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์
134 นางสาว ศิริอร จิตรลําเจียก 6081112058 คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
135 นางสาว วิณัฎฐวดี ปานเฉวง 6011427026 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
136 นางสาว วรรณา แดงส่งศรี 6011224042 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
137 นาย วัฒนา โกะจับ 6081116040 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
138 นางสาว สายธาร นวลแสง 6011415007 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
139 นางสาว นัยเนตร กําพวน 6011313004 คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์
140 นางสาว นูรฟาติม เจ๊ะแล 6081113001 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
141 นางสาว ฟิตรียะห์ ยาหะยู 6011436022 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
142 นาย กิตติศักด์ิ จันทร์ปาน 611518113 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า(วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง)
143 นางสาว สุนิสา หงษ์ทอง 6011314523 คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
144 นางสาว ฟาซียา ปูเต๊ะ 6011436048 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุข
145 นางสาว อินทิรา คมมังคละ 6011314536 คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
146 นางสาว สุดารัตน์บุญฤทธิ์ 6011215160 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
147 นาย ธีรพัฒน์ สําราญ 6081103032 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
148 นางสาว ภาวกิา   สิทธิพงศ์ 6011312099 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
149 นางสาว ณัชชา มะหะหมัดวงษ์ 6081101047 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
150 นางสาว อัมพิกา แก้วอุดม 6081103060 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
151 นาย สุธิราช. ราชสังข์ 6011514619 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์
152 นางสาว อรนุช จันทร์สุวรรณ 6011521008 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
153 นางสาว อาริสา ถนอมพล 6011315019 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป
154 นาย ลิขิต เส้งเสน 6011428048 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
155 นางสาว นฤมล ยอดชุม 6011215048 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
156 นาย มุสตากีม เล๊าะราแม 6011314525 คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
157 นางสาว ศศิภาคตเชินรัตน์ 6011314607 คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
158 นาย สิทธิพงค์ ทรงวิลาศ 6011314641 คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
159 นางสาว อรุณโรจ ปานบุญ 6011319037 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
160 นางสาว ณัฐชยา ตะเภาน้อย 6011422024 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงเเวดล้อม
161 นางสาว เนตรชนก เป็นสุข 6011314624 คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
162 นางสาว พรรณปพร แดงพรหม 6081113058 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
163 นางสาว เกวลี หาดแก้ว 6011438012 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
164 นางสาว วริศรา พรหมมะณี 6081101057 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
165 นาย พรชัยศรีเนียม 6011521097 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
166 นาย อรรถชาติ เกล้ียงจิตร 6081119003 คณะครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา
167 นางสาว โสริญา กําลัง 6011217027 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
168 นาย นาย ณัฐพงค์ บัวจันทร์ 6081108003 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
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169 นาย ชุติพนธ์ งวงชล 6011224153 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
170 นาย จักรกฤษณ์ คําหนู 5911224046 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
171 นางสาว ธัญญา แก้วมณี 591134005 คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
172 นางสาว อาริญา อาดัม 5911220093 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
173 นางสาว ศิริรัตน์ เลียบวงค์ 5911315040 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
174 นาย นายวรวุฒิ แวววันจิตร 5911317002 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
175 นางสาว ปิ่นกมล อนุพันธ์ 5911436022 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
176 นางสาว ฐิติมา หมูสี 5911438026 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
177 นางสาว รัศมี มหาพงค์ 5911224078 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
178 นางสาว โสรยา นาดี 5911436020 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
179 นางสาว นวลอนงค์ รอดเกล้ียง 5911312035 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
180 นาย นิติกร บุญญาปฏิภา 5911224220 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
181 นาย ณัฐพงศ์ สันติเพชร 5911226010 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ
182 นาย ธัญญนันท์ เพชรรักษ์คําด้วง 5911224065 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
183 นางสาว ณัฏฐธิดา เกล้ียงหวาน 5911224052 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
184 นาย ธนพล คงสงฆ์ 5911212002 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกแบบนิเทศศิลป์
185 นางสาว วันเพ็ญ จันทร์พร้อย 5911513011 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
186 นางสาว เกวลิน มงคลดิษฐ 5981101016 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
187 นางสาว นางสาว พัสวาตี เปาะแมรีซอ 5911212005 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกแบบนิเทศศิลป์
188 นางสาว กัณฐิกา พัฒปาน 5911427008 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
189 นางสาว ศุกธิตา เจนกิจ 5911513032 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
190 นาย ธนดล รัชราษฎร์ 5911312063 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
191 นางสาว นิตยา จันทคาธ 5911215051 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
192 นางสาว ทิพย์ธิดา รอดหยู่ 5911224053 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
193 นาย สหรัฐ คงอินทร์ 5911220074 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
194 นางสาว ปณิตา  แก้วละเอียด 5911427025 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
195 นางสาว ภัทรพร ทองแซม 5911313016 คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์
196 นางสาว ฮัสรียา หมุดตะเหล็บ 5911436026 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
197 นางสาว ธิดารัตน์ วรินทราภรณ์ 5911513030 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
198 นางสาว สุดารัตน์ ปานประเสริฐ 5911436081 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
199 นางสาว อาภาพร วิสารัตน์ 5911427015 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
200 นางสาว ธิวาวรรณ พหลภักดี 5911224044 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
201 นางสาว เจนจิรา ไชยณรงค์ 5911427012 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
202 นางสาว กัญนิกา จันตรีวงศ์ 5911315033 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
203 นางสาว เพ็ญนภา กองแก้ว 5911312033 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
204 นางสาว ทรารินท์ จันทร์ศรี 5911312022 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
205 นาย อภิสิทธิ์ ชาญณรงค์ 5911212006 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกแบบนิเทศศิลป์
206 นาย ธีรวัฒน์ วุฒิพงศ์ 5911315054 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป
207 นางสาว โสรยา เอ็มเล่ง 5911436067 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสึขศาสตร์
208 นางสาว ชมพูนุช แก้วมณี 5911315037 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
209 นางสาว ขนิษฐา ปานถนอม 5911315036 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
210 นาย รัชชานนท์ พรหมหมอเฒ่า 5911220028 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
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211 นาย วีรพงศ์ ภูชงค์ 5911219122 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
212 นางสาว วิลาวัลย์ วรรณะ 5911219120 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
213 นางสาว สุภาพร บูรณรักษ์ 5911436061 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
214 นางสาว นางสาวพิราพร เจริญยศ 5981114003 คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
215 นางสาว ลลิตา บํารุงพงศ์ 5911317013 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
216 นางสาว ภัทราพร บวรธนสาร 5911313021 คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์
217 นางสาว ซานิต้า 5911316003 คณะวิทยาการจัดการ การโรงแรม
218 นางสาว สุพัตรา อริยะพงค์ 5911312093 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
219 นาย ชัยวัฒน์ ชิดเชี่ยว 5911224206 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
220 นางสาว ปิยพร นุ่นแก้ว 5911312090 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
221 นางสาว นฤมล เจือบุญ 5911436059 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
222 นางสาว สุกรรณิการ์ บุญศรี 5911224049 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
223 นางสาว สัจจพร แสงศรี 5981107021 คณะครุศาสตร์ ฟิสิกส์
224 นางสาว สุรางคณา ธรรมชาติ 5981107009 คณะครุศาสตร์ ฟิสิกส์
225 นาย ปฏิภาณ จันทร์นวล 5911514120 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โยธา
226 นาย เกียรติศักด์ิ หม่ืนแก้ว 5981112017 คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
227 นางสาว กาญติมา ฉ้ินน้อย 5911436045 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
228 นางสาว ขนิษฐา อนุชาติ 5981101021 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
229 นาย ธรรมรัตน์ แป้นเกลี้ยง 5911212008 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกแบบนิเทศศิลป์
230 นางสาว เกศกนก บุญเมือง 5911312096 คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
231 นางสาว พัชรี ศรีรอด 5911312091 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
232 นางสาว อ่อนทิวา  มีแก้ว 5911215018 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
233 นางสาว ฟาตีฮะห์ สาราสีนา 5911224208 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
234 นาย อนาวิน กล้าศึก 5911514106 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโยธา
235 นางสาว ปัทมพร สังข์ผอม 5911429007 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์
236 นางสาว ภัทธิรา จินตาแก้ว 5911215026 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
237 นางสาว สุคนธ์ จันทร์สุวรรณ 5911223013 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จิตรกรรม
238 นาย เอกชัย ศรีเปารยะ 5911513013 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
239 นางสาว ณัฎฐณิชา ถือทอง 5911316015 คณะวิทยาการจัดการ การโรงแรม
240 นางสาว กิตติมา กุลบาล 5911224163 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
241 นาย ภูริเดช คงเมือง 5911402112 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร์
242 นาย สมพร ชูเหล็ก 5911514240 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต
243 นางสาว อารยา กระจ่าง 5911428011 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
244 นางสาว ปฬาณี  หมินหมัน 5911312031 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
245 นางสาว ชิตชนก เกิดวาระ 5911312026 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
246 นางสาว จุฑาทิพย์ รักษวงค์ 5911220092 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองทัองถิ่น
247 นาย ธนกร แป้นเกิด 5911220040 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
248 นางสาว ชลิตา โต๊ะกานี 5911222048 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ
249 นางสาว อารีย์รัตน์ สงนาค 5911315042 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
250 นางสาว วรรณชนก สุวรรณเรืองศรี 5911224169 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
251 นาย เมธีส สุภาพ 5911429008 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์
252 นาย ชาญยุทธ พุทธวงค์ 5911224068 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
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253 นางสาว ชฎาพร บุญเติม 5911428010 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
254 นาย ธีรยุทธ์ พูนจันทร์นา 5911435013 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาหารและโภชนาการ
255 นางสาว เด่นนภา อักษรชู 5911223002 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จิตรกรรม
256 นาย ศรัณย์ จันทร์ทิพย์ 5911514127 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โยธา
257 นางสาว จิราพร. นินทศรี 5981114030 คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
258 นางสาว นวภร ศรีทองฉิม 5981108031 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
259 นางสาว โสมธิดา ณ นคร 5911212004 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกแบบนิเทศศิลป์
260 นางสาว กุลณัฐ ยี่หริบ 5911315120 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
261 นางสาว นุชรี พุฒจอก 5981101009 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
262 นางสาว โสภิญญา รักสนิท 5981114008 คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
263 นาย ศิลธรรม กุลภัดกี 5911513012 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
264 นางสาว อนัญญา เกษรินทร์ 5911428016 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
265 นางสาว อนุสรา นุ้ยคดี 5911436064 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
266 นางสาว นริศรา นิยมเดชา 5911436016 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
267 นางสาว ฟารีดา มรจร 5911312070 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
268 นางสาว ซอฟะฮ์ บาฮี 5911435016 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาหารและโภชนาการ
269 นางสาว พรรณชนก พรหมเรือง 5911312028 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
270 นางสาว สุภาณี แก้วระย้า 5911316018 คณะวิทยาการจัดการ การโรงแรม
271 นางสาว ประดิภา กําจร 5911312065 คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
272 นาย จักรกฤษณ์ กรุงแก้ว 5911514112 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีโยธา
273 นางสาว พรนภา นิวาสรัมย์ 5911315096 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
274 นางสาว วิภาพร ศรีเพชร 5911312092 คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
275 นางสาว พัสตราภรณ์ จินุกูล 5911311902 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
276 นางสาว รัตนาภรณ์. โสภาพงศ์ 5911314036 คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
277 นางสาว ทักษิณา ทวีรัตน์ 5911223006 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จิตรกรรม
278 นาย ภานุวัฒน์ ดวงจันทร์ 5911219119 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
279 นางสาว ฟาตีเมาะ และมาลี 5911436063 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
280 นางสาว จิราวรรณ มีเสน 5981101017 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
281 นาย สุทธิชัย โชคชูลี 5911224047 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
282 นางสาว กมลวรรณ สมุดอินแก้ว 5911224051 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
283 นางสาว เกษราภรณ์ เกิดมีทรัพย์ 5981101043 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
284 นางสาว รินรดา ลิวา 5981101034 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
285 นางสาว ณัฐชา คําวิจิตร 5981101050 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
286 นางสาว สาวิตตรี บุหลาด 5981107024 คณะครุศาสตร์ ฟิสิกส์
287 นาย จิรวัฒน์ จิตราวุธ 5981112025 คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
288 นางสาว ศรัณย์พร เทพเสนา 5981107014 คณะครุศาสตร์ ฟิสิกส์
289 นาย ชลพัฒน์ เพชรอุด 5981107018 คณะครุศาสตร์ ฟิสิกส์
290 นางสาว วรรณภา ดําทอง 5911219019 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
291 นาย ฮาซัน บือราเฮง 5981107026 คณะครุศาสตร์ ฟิสิกส์
292 นางสาว นัฐกานต์ จิตนาธรรม 5911219044 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
293 นาย สันติภาพ จันทร์สุวรรณ 5911219045 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
294 นางสาว อัจฉรา วัตรสังข์ 5911315050 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
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295 นางสาว ธัญญารัตน์ ชูศรี 5911436078 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
296 นางสาว วรรณชนก แสงระวี 5911315008 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
297 นาย ภาณุวัฒน์ ดวงจันทร์ 5911219119 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

298 นางสาว นางสาวประกายวรรณ ไตรพร 5911436058 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
299 นาย อภิสอิทธ์ิ ชาญณรงค์ 5911212006 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกแบบนิเทศศิลป์
300 นางสาว  ุรุสมานี วาเต๊ะ 5911436021 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
301 นาย พงศกร ระหังภัย 5981107025 คณะครุศาสตร์ ฟิสิกส์
302 นางสาว บุศรินทร์ นาวาการ 5981101015 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
303 นางสาว ณัฐสุดา ดอกจันทร์ 5981107015 คณะครุศาสตร์ ฟิสิกส์
304 นาย สุทธิกาล หาญทะเล 5981112022 คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
305 นางสาว อริสา สายชตา 5911514602 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์
306 นางสาว เกศสุดา เทพสุวรรณ 5911436030 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
307 นาย อดิศักด์ิ สะอาด 5911513026 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
308 นาย เอกมงคล ชนะคช 5911516031 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
309 นาย ธราดล คงเสน 5911516001 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
310 นาย พิชิตชัย ไทรทอง 5911516002 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
311 นาย ศรัญ อาจหาญ 5911516003 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
312 นางสาว สุดธิดา แผ้วนุกูล 5911312082 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
313 นางสาว ณัฐวรรณ บุญสวัสดิฎ 5911224048 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
314 นางสาว เบญจวรรณ บุญสวัสด์ิ 5911224055 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
315 นาย เฉลิมชัย ชํานาญส่ง 5911224059 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
316 นางสาว กัญญารัตน์ จันทร์ชาตรี 5911316031 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการโรงเเรม
317 นางสาว สุภาพร คงทอง 5911316057 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการโรงแรม
318 นาย พรรษกร นวลน่ิม 5911316050 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการโรงแรม
319 นางสาว ณัฐธิกา ดําหนูอินทร์ 5911316007 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการโรงแรม
320 นางสาว ศิราวรรณ คงเกตุ 5911315048 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
321 นางสาว นางสาวจุฑารัตน์ สงนุ้ย 5981101054 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
322 นางสาว อนุสรา คชนะ 5911224050 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
323 นางสาว ศิริรัตน์ สุขนุกูล 5911315009 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
324 นางสาว กานต์ธิดา ชุมนุมพันธ์ 5981101060 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
325 นาย ขวัญชัย เกลา 5911223014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จิตรกรรม
326 นางสาว สาลินี ศรีวัง 5911315126 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
327 นางสาว นุสรา จันทร์โหล่น 5911316026 คณะวิทยาการจัดการ วิทยาการการจัดการโรงแรม
328 นางสาว ปภัสวรรณ โมราบุญ 5911429009 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์
329 นาย เจตนิพัทธ์ เดชบุญญาภิชาติ 5911316045 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการโรงเเรม
330 นางสาว พรกนก แหยมเกตุ 591131507 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
331 นางสาว ชิณนรา แก้วมา 5911315115 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
332 นางสาว รัยฮาณีย์ เด็นมุหมัดซอและ 5911435018 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาหารและโภชนาการ
333 นางสาว ศรัณยา อาลิเเอ 5911435023 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาหารเเละโภชนาการ
334 นางสาว จิราภรณ์ ศรีอุลิต 5911315095 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
335 นางสาว ฉัตรทริกา ดอเน็ง 5811314045 คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
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336 นางสาว สาวิตรี บุญช่วย 5811224154 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
337 นาย ปิยะพงศ์ แก้วเอียด 5811514129 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โยธา
338 นางสาว มณีรัตน์ หนูเดช 5811313021 คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์
339 นางสาว รวิพิมพ์ ไชยะ 5811513024 คณะวิทยาการจัดการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
340 นางสาว สุพพัตรา ก้ิมภู่ 5811311926 คณะวิทยาการจัดการ การบริหารธุรกิจ
341 นางสาว จุฑาภรณ์ ทับยัง 5811220001 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
342 นางสาว รัตนาภรณ์ แสงศรี 5811312073 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
343 นาย กตัญญู บษุบา 5911429002 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์
344 นางสาว อังสนา จันทร์พร้อย 5811314038 คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ เอกประชาสัมพันธ์
345 นางสาว พจมาน เพ็ชรเรือนทอง 5811312049 คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
346 นางสาว นันทิกานต์ นิลพัฒน์ 5881108044 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
347 นางสาว อรญา โต๊ะหลี 5881108059 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
348 นาย สุนทร ทัศนาสาร 5881116029 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
349 นาย ณัฐพงศ์ ดีเบา 5881116023 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
350 นางสาว ภัทราพร นาคฤทธิ์ 5811312030 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
351 นางสาว สุชาดา ดําเกล้ียง 5811224100 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
352 นาย สหรัฐ จันดี 5811219014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
353 นางสาว ฐานทิพย์ แก้วเรืองฤทธ์ิ 5811224106 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
354 นางสาว ธิดารัตน์ เพชรช่วย 5811311989 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
355 นางสาว นางสาวศุภรัตน์ ศรีวิจิตร์ 5811311979 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
356 นางสาว อรสา ใสสะอาด 5811312002 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
357 นางสาว โสภิดา แก้วแหร้ 5811312070 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
358 นางสาว ชนากานต์ พาหา 5811312022 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
359 นางสาว โซฟียะห์ กามา 5811224086 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
360 นางสาว หฤทัย ใจดี 5811312063 คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
361 นางสาว ธิญารัตน์ เดชเกิด 5811316068 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการโรงแรม
362 นางสาว อรอุมา คอนแสง 5811458015 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
363 นางสาว อภิญญา สักคุณา 5811428029 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
364 นางสาว ธิดารัตน์ โต๊ะหมีน 5811315049 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
365 นางสาว ชลดาพรรณ หนูขาว 5811315007 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
366 นางสาว นัจมีย์ หลงสะเตีย 5811428018 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
367 นางสาว สาวิตรี ถาวรนุรักษ์ 5881101055 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
368 นางสาว นงลักษณ์ จันทร์กล่ิน 5881101060 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
369 นางสาว มาริสา เสลา 5811315015 คณะวิทยาการจัดการ วิชาการจัดการ
370 นางสาว เยาวลักษณ์ ติง หวัง 5811311458 คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
371 นางสาว ปณิดา ทองเพ่ิม 5811311441 คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ
372 นางสาว ศาตนันท์ ทรงเลิศ 5811311437 คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
373 นาย ศิริชัย นพพล 5881116052 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
374 นางสาว กาญจนา ชัยพลบาล 5811312066 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
375 นางสาว อรอุมา ปานแก้ว 5811311992 คณะวิทยาการจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์
376 นาย เสกสรรค์ พงค์สีพุด 5881108026 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
377 นางสาว ปิยกาญจน์ เกตุสุริยงค์ 5881101036 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
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378 นาย อภิสิทธ์ิ ชูทอง 5811224073 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
379 นางสาว พลอยศิริ กรเพชร 5811224117 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
380 นาย นายสุทธิภัทร ชูขาว 5811514901 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์เเละโทรคมนาคม
381 นางสาว เจนจิรา กองสุข 5811224087 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
382 นาย ธีรดนย์ แก้วศรีบุญ 5811224165 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
383 นางสาว นางสาวธัญรัตน์ สมเกษร 5811315028 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
384 นางสาว ธิดารัตน์ เทพโยธี 5811220072 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
385 นางสาว ซันฟา โต๊ะหมาด 5811428032 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
386 นางสาว สุจิตรา โส้สะหมัน 5811428017 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
387 นางสาว รัชนก ขุนชํานาญ 5811312035 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
388 นางสาว มัสสริณ แป้นทอง 5811312081 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
389 นางสาว ชุษณา คําป้อง 5811312082 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
390 นางสาว ทสมา มุสิเกตุ 5811312023 คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
391 นาย ธนกฤษ พัชนี 5881114022 คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
392 นางสาว ปริชาติ คงเหล่ 5811316031 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการโรงแรม
393 นางสาว สุภาพร สุขแก้ว 5811316030 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการโรงแรม
394 นางสาว ออรยา พนาลี 5881114020 คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
395 นางสาว ธีริศรา คุ้มราษฏร์ 5811226015 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ
396 นางสาว วิชชุญาณ์ เดชา 5811315117 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
397 นาย วีระชัย ศิริคํา 5811219042 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
398 นางสาว สุจิตรา วราภรณ์ 5811316029 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการโรงแรม
399 นางสาว วรรณดี วาระเพียง 5881114030 คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
400 นาย ธวัชชัย ชูถึง 5881116015 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
401 นางสาว สุภารัตน์ หนูช่วย 5811312077 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
402 นางสาว รัตนาภรณ์ สุขขะ 5811314026 คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
403 นางสาว มณทิพย์ ศรีรักษา 5881116051 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
404 นาย ยะห์ญา วาเด็ง 5811513022 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
405 นางสาว นิรมล เนียมมุณี 5811315114 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
406 นางสาว ธนิกานต์ ธรรมจิตต์ 5881135059 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
407 นางสาว กัลยรัตน์ เกตุกําพล 5881135051 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
408 นางสาว อุไรวรรณ พนาลี 5811220022 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
409 นางสาว วาสนา จันทิปะ 5811513026 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
410 นางสาว อรอนงค์ กาธรรมณี 5811317048 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
411 นางสาว จุฑารัตน์ จุลภักด์ิ 5811224074 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
412 นาย พีระวิชญ์ ทองอนันต์ 5811317046 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
413 นาย ณพัฒน์ คงแก้ว 5881116013 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
414 นางสาว เพ็ญนภา แก้วนิยม 58113114069 คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
415 นางสาว ศิริพร นิลรัตน์ 5811316020 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการโรงเเรม
416 นางสาว กนกพร จันทรมณี 5811311456 คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
417 นางสาว อรัญญา เมฆจันทร์ 5811312067 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
418 นางสาว ช่อผกาวดี เพ็งจันทร์ 5811312060 คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
419 นางสาว ศิริลักษณ์ นิยมเดชา 5811222018 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ
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420 นางสาว ธัญรัตน์ สมเกษร 5811315028 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
421 นางสาว สุพิรา เลาะเดรุส 5811224144 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
422 นางสาว สุนิษา ชลสงคราม 5811316052 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการโรงแรม
423 นางสาว ชลธิชา. จิตรอักษร 5811316033 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการโรงแรม
424 นางสาว นิธิมา รักดี 5811316067 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการโรงแรม
425 นางสาว สิรภัทร บริบูรณ์ 5811316066 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการโรงแรม
426 นางสาว ชุติมา ธานมาศ 5811316070 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการโรงเเรม
427 นางสาว วราลี ทองสองแก้ว 5811316077 คณะวิทยาการจัดการ การจัดการโรมแรม
428 นางสาว นางสาวศันสนีย์ มณี 5811317064 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
429 นางสาว ภคมน คงไกร 5811215101 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาชุมชน
430 นางสาว นางสาวอรอุมา คอนแสง 5811428015 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
431 นาย สุรศักด์ิ รับไทรทอง 5881135039 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
432 นางสาว มารีน่า. ระหัวภัย 5811312044 คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
433 นางสาว อัญชลีพร ศรีพุฒ 5881103054 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
434 นางสาว วนิดา ณะแก้ว 5881103057 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
435 นางสาว นางสาวปราณ๊ ยอดวารี 5881135054 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
436 นางสาว สาวิมล อุดมศรี 5781108025 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
437 นางสาว ฐาณวรรณ ไม้แก้ว 5781107030 คณะครุศาสตร์ ฟิสิกส์
438 นางสาว สกาวเดือน สุขแก้ว 5781135021 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
439 นาย พรชัย ทองเทพ 5781103011 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
440 นาย ธวัชชัย โยธารักษ์ 5781103025 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
441 นางสาว จุฑารัตน์ ไชยพล 5781135023 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
442 นางสาว กาญจนา เนาวโคอักษร 5781135025 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
443 นาย วรอัต ทองประดิษฐ 5781112015 คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
444 นาย เกียรติศักด์ิ แก้วศรี 5781135011 คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
445 นางสาว อมิตา ศุภวาทิน 5781108009 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
446 นางสาว กมลวรรณ จันทร์แจ่ม 5781113004 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
447 นางสาว กาญจนา สามารถ 5781113008 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
448 นางสาว สุชานารี ไม้สัก 5781108005 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
449 นางสาว กาญจนา ขาวใหม่ 5781108011 คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
450 นางสาว นฤมล ชาญณรงค์ 5781116028 คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
451 นางสาว เปรมจิต ทองทิพย์ 5781112017 คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
452 นางสาว พรพิมล นามโชติ 5781112014 คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
453 นางสาว ฐานิดา การดี 5781113011 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
454 นางสาว ธนพร จินตะโรจน์ 5781113002 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
455 นางสาว กนิษฐา ทิพย์เสภา 5781114014 คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
456 นางสาว แสงฟ้า ทรงแก้ว 5781113005 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
457 นางสาว วารุณี จุลละเอียด 5781103009 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
458 นาย Haris Chiteh 5781107020 คณะครุศาสตร์ Physics
459 นาย นิแม หลงนิเล๊าะ 5931514906 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม


