
ที่ รหัสนักศึกษาค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล คณะ สาขาวิชา
1 601120107 นางสาว วรสรณ์ สุขเกษม คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
2 601121528 นางสาว ปวีณา วงค์หมอ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
3 601220430 นาย อัครพล มีฉัตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การพัฒนาสังคม
4 601320807 นางสาว จีราพร ด ารักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
5 605120107 นาย วิชยุตม์ หาญพรม คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
6 605120214 นางสาว สุดารัตน์ วนาพาพบสุข คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
7 611121709 นางสาว สุพิชชา ปรางค์วิเศษ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
8 611122102 นางสาว โพดา - คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
9 611122110 นาย นพรัตน์ ไกรกิจราษฎร์ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

10 611220401 นาย อาทิตย์ แก้วดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การพัฒนาสังคม
11 611720305 นาย สุทธิพงษ์ นาดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
12 615420420 นาย วุฒิภัทร ประเทือง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
13 621121516 นางสาว พัชริน แสงสว่าง คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
14 621121708 นางสาว เมธารินทร์ กล่ินเกิด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดนตรีศึกษา
15 621720402 นาย ศดานันท์ เปล่ียนแปลก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
16 625420420 นาย สุเทพ - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
17 631122127 นาย ณัฐภัทร์ กันไทย คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
18 631220315 นางสาว กัญญารัตนเ์กตุอ้าย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การพัฒนาสังคม
19 631320110 นาย ภานุวัฒน์ ดวงชื่่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
20 631720119 นาย ศราวุฒิ วงษ์จันทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
21 631720211 นาย เพชรพิษณุจิระเดชประไพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน
22 631820207 นาย ณัฐกุณ เกิดพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์
23 635420203 นางสาว ซาไล มะนิวานห์ คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป
24 641120203 นางสาว พิมพ์พิมล สุทธิพงศ์เกียรต์ิ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
25 641120413 นาย รัตนสิน โพพา คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
26 641120510 นาย ก้องเกียรติ ดีเลิศ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
27 641120611 นาย สุธิมนต์ แสงม้า คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
28 641120713 นางสาว ธีราภรณ์ มาลาคีรีกุล คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
29 641120901 นางสาว พรรณพัชรค าทา คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
30 641121112 นางสาว คณิสสร พุทธสังข์ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
31 641121317 นางสาว รัตนาพร บุญวงค์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
32 641121333 นางสาว กฤติมาพร ปานถม คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
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33 641121422 นางสาว ศรัณย์ภัทรธารีธีรวงศ์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
34 641121430 นางสาว ป้องไพร - คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
35 641121707 นางสาว วิภาวรรณ ช่างย้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
36 641220141 นาย ปัณณวิชญ์ เเซ่ย่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ภาษาไทย
37 641220145 นางสาว วรรณี สายใจผาดอย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ภาษาไทย
38 641220513 นาย พิษณุพงศ์ อุดมทรัพย์ คณะวิทยาการจัดการ การท่องเทีย่วและการโรงแรม
39 641320101 นาย ฑีฆายุ แก้ววงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
40 641320108 นาย ก้องภพ สิงหรา ณ อยุธยาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
41 641320118 นาย ไกรสิทธิ์ ประสงค์ดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
42 641320127 นาย เอกชัย บุญมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
43 641320216 นางสาว ชัชฎาพร พนาธวา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
44 641320709 นาย เมธาสิทธิ์ พิลึก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
45 641320817 นาย เดชา สุบรรณครุธ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
46 641420234 นาย ธนกฤต จีรังวานิชชัย คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
47 641420503 นาย อานุภาพ สายสอน คณะวิทยาการจัดการ การเป็นผู้ประกอบการ
48 641420605 นาย ปฏิภาณ สมีนาง คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
49 641420614 นาย ปณชัย หอมสุวรรณ์ คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
50 641530111 นางสาว ศศิกานต์ สุขพร้อม คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
51 641620111 นางสาว จิราวรรณ แก้วสระแสน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นิติศาสตร์
52 641720419 นางสาว วันวิสา บวมสูงเนิน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
53 641820116 นางสาว ระวีวรรณ นุชนารถ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์
54 641820217 นาย ธนโชติ ค าสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์
55 641820313 นางสาว วรินทร มธุรส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์
56 641820316 นาย วรโชติ สุยะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์
57 642620128 นาย ปฏิพัทธ์ เสืออุดม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นิติศาสตร์
58 642620134 นางสาว ณัฐวดี บดัรัฐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นิติศาสตร์
59 642820103 นาย พีรภัทร บุญชื่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์
60 645320105 นาย ชัชดนัย ยะถา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
61 645420304 นางสาว ดารากร แก้วบุญตา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
62 645520111 นาย ฐิติกร พรมเสน คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี




