
คิวที่ ชื่อ-สกุล คณะ โปรแกรมวิชา
1 น.ส.ชุตินันท ์ คชสีห์ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
2 น.ส.อารียา  มาพุม่ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
3 น.ส.อรอนงค์  เสนแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่ิงแวดล้อม
4 น.ส.สุภาพร  ยอดบุษดี คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
5 น.ส.ธิดารัตน ์ บริบรูณ์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
6 น.ส.หนึ่งฤทัย  สํารีดี คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
7 นายภูชิชย ์ ศิลาชัย คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
8 น.ส.กันนิกา  ชักนําชาวพนา คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
9 น.ส.นริศรา  พลกล้า คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
10 นายณัฐวัฒน ์ ยอดอ้อย คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
11 น.ส.จันทร์ฉาย  สมบูรณ์ดี คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
12 น.ส.ปพััชญา   ไพรา ราชธรรม  คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
13 นายธนาธร  คุณสิงสิงห์ คณะมนุษยศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์
14 น.ส.กชกร  พึง่กุศล คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
15 น.ส.เพชราภรณ์  รวงผ้ึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
16 น.ส.นาฏยา  สุนทรวารี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี  (ค.บ.)
17 น.ส.แพรว พรรณ   เนต รฤทธิ์ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 
18 น.ส.ณิชากร  ช่างย้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
19 น.ส.อนัญพร  บัวปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
20 น.ส.วาสนา  ทับโชติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อม
21 น.ส.สิริรัตน ์ เผือกเอก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณศาสตร์
22 น.ส.อนันตพร  อรุณฉาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
23 น.ส.กัญญารัตน ์ แก้วทอง คณะครุศาสตร์ ปฐมวัย
24 น.ส.ถาวรีย ์ สีขาว คณะครุศาสตร์ ปฐมวัย
25 น.ส.พลอยไพลิน  มณีโชษิตา คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
26 น.ส.รัตนาภรณ์  เพิม่หิรัญ คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
27 น.ส.ศิริพร  ยูงทอง คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
28 น.ส.เพ็ญนภา  เรืองอยู่ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
29 น.ส.สุวรรณ์  เกิดพงษ์ คณะครุศาสตร์ ประถมศึกษา
30 น.ส.ชลิตา  ขวัญพรม คณะมนุษยศาสตร์และ สาขารัฐประศาสนสตร์
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31 น.ส.อรอนงค์  ศรสวรรค์ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
32 นายกรพจน์ั  ขัดทาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
33 นายธนาวัฒน ์ ท้าวเเข็ง คณะมนุษยศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์
34 นายบารม ี นิธิเมธา คณะมนุษยศาสตร์และ ดนตรีสากล
35 น.ส.ดาราพรั  บุญจันทร์ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
36 น.ส.ประวีณา  ทรัพย์โฉม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
37 น.ส.สโรชา  ก้อนจันทร์เทศ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
38 น.ส.จุฑามาศ  วรรณโอทอง คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป
39 นายชูชีพ  ไพรวันมั่นคง คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
40 น.ส.โยษิตา  รอดจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ การท่องเทีย่วและการโรงเเรม
41 น.ส.อรอุษา  ต่วนโต คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป
42 น.ส.ธันย์ชนก  บูรณายั่งยืน คณะครุศาสตร์ ประถมศึกษา
43 น.ส.กชพร  แซ่ม้า คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
44 น.ส.อรวี  มูลชัย คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
45 น.ส.ทัศนีย ์ เกียรติก้องไพร คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
46 น.ส.มาริสา  จันทา คณะครุศาสตร์ ประถมศึกษา
47 นายจักรกฤษ  มือขุนทด คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
48 น.ส.ชุลีพร  กัลปพฤกษ์ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
49 น.ส.มัณทนา  ทวนธง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
50 นายมาณพ  จุมจันทึก คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
51 น.ส.กวินนาถ  ผาด่าน คณะครุศาสตร์ ครุศาสตร์
52 น.ส.ฐิติมา  เพ็งสมยา คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุระกิจ
53 น.ส.อาทิตยา  อินมูล คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
54 น.ส.นรินทร์  มหามณี คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
55 น.ส.กรรนิภา  เอี้ยงเตจ๊ะ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
56 น.ส.รัตนาภรณ์  อ่อนสมสวย คณะมนุษยศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์
57 นายศราวุฒิ  เสาร์เขียว คณะมนุษยศาสตร์และ นิติศาสตร์
58 น.ส.เปรมกมล  อ่อนสาคร คณะมนุษยศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์
59 น.ส.พรนิภา  วราโภค คณะมนุษยศาสตร์และ ภาษาอังกฤษ
60 น.ส.ปวีณา  สุขดี คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
61 น.ส.สุธาทิพย ์ ยะถา คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
62 น.ส.สุชาดา  พันธุง้ิ์ว คณะมนุษยศาสตร์และ นิติศาสตร์
63 น.ส.ภัทราภรณ์ั  สายทอง คณะครุศาสตร์ ประถมศึกษา



64 น.ส.จีรัชยา  ตะวงษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และส่ือส่ิงพิมพ์
65 น.ส.ธัญญาลักษณ์  สมพมิตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัการโลจิสติก
66 น.ส.อภิญญาั  วนารังสี คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
67 น.ส.ศิรินญา  แสงอรุณ คณะมนุษยศาสตร์และ นิติศาสตร์
68 น.ส.สุภาวดี  อุดมโภชน์ คณะวิทยาการจัดการ การเงินการธนาคาร
69 น.ส.อําพร  เนื้อไม้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
70 น.ส.ปนัดดาั  สมนําปน คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
71 น.ส.ศุจิกา  เมฆชอุ้ม คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
72 น.ส.นิชานันท์  เอี่ยมทรัพย์ คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
73 น.ส.ฐิติพร  นารอด คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
74 นายเกียรติศักด์ิ  อินยัง คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
75 น.ส.ชลธิชา  ซ้ายก่า คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
76 นายอนุชา  นารอด คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
77 นายปกรณ์  สรรพานิช คณะครุศาสตร์ ประถมศึกษา
78 นายลิขิต  วันทา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
79 น.ส.ชลธิชา  หงษ์คง คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
80 น.ส.รจนา  ฤทธิม์นต์ คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
81 นายภาน ุ สวนแก้ว คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
82 น.ส.ฐปนัท  ยะสินธ์ คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
83 น.ส.ออมสิน  สามงามยา คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
84 น.ส.วาณิชา  ฝอยทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
85 น.ส.พิยดา  ศรีเวียง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
86 น.ส.กรกนก  น้อยจุ้ย คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
87 น.ส.กาญจนา  สุมาลี คณะมนุษยศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์
88 น.ส.อัมพร  วนาเวียงวงศ์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
89 น.ส.ธนัชพร  สัตบุตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
90 น.ส.วันดี  เสียงสู่สวรรค์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
91 น.ส.เนตรชนก  ระเริงแม่เมย คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
92 น.ส.พสุธิดา  สุรินทร์วงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
93 น.ส.ปริศนา  สายสุยะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมีัวทบ.
94 น.ส.พุทธรักษา  ขัดทาน คณะวิทยาการจัดการ การเงินการธนาคาร
95 น.ส.ลดาวัลย ์ ลันดา คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
96 น.ส.สริตา  สิงห์รอ คณะมนุษยศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์



97 น.ส.มินตรา  พุกกล่ิน คณะมนุษยศาสตร์และ ภาษาไทย
98 น.ส.อารีรัตน ์ โพเทพ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
99 น.ส.สิรินฤมล  ทับใจ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
100 น.ส.รจนา  เจตนาการกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.เคมี
101 น.ส.ฉันทิสา  แซ่กือ คณะครุศาสตร์ ปฐมวัย
102 น.ส.เกศวลี  นีซัง คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
103 น.ส.รัตนาวดี  ขจัดภัย คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
104 น.ส.ปาลิดา  คําบรรลือ คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
105 น.ส.วนิดา  แซ่หมี คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
106 น.ส.ธารารัตน ์ ทองคํา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
107 นายณัฐวุฒิ  ตุ่นคํา คณะมนุษยศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์
108 น.ส.โสรยา  เดชทรัพย์ คณะมนุษยศาสตร์และ ภาษาไทย
109 น.ส.เบญจวรรณ  หมอกมืด คณะมนุษยศาสตร์และ พัฒนาสังคม
110 น.ส.ธัญญาลักษณ์  ทองภู คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
111 นายบุญยฤทธิ ์ เถาว์ทอง คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
112 น.ส.กรกนกั  ยืนยั่ง คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
113 น.ส.สรวรรณ  ทับโพธิ์ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
114 น.ส.อภิชญา  ปิน่มณี คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
115 น.ส.ชลธิชา  ยิ้มบุญเกิด คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
116 น.ส.เมษา  แจ่มหม้อ คณะวิทยาการจัดการ การเงินการธนาคาร
117 นายอภิรักษ ์ เอี่ยมชม คณะครุศาสตร์ พละศึกษา
118 น.ส.สุธิมา  โคฮาด คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
119 น.ส.อรพิน  เสืออุดม คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
120 น.ส.มิลตรา  แบนปิง คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
121 น.ส.เก็จมณี  ศุภศร คณะครุศาสตร์ สังคม
122 น.ส.ชลิดา  สูงปานเขา คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
123 น.ส.สุนิสา  พงษา คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
124 นายธนกฤต  ดอกสันเทียะ คณะมนุษยศาสตร์และ นิติศาสตร์
125 น.ส.จิตรภาณุ  แซ่ว้าน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
126 น.ส.พลอยพรรณ  พวงบุปผา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
127 นายนพดล  มะยมหิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
128 น.ส.พรพิมล  ปัญญามณี คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
129 น.ส.พิชชา  นุ่มคง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์



130 น.ส.เอมวลี  อุดถา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
131 น.ส.ณัฐกานต์  สังคง คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
132 น.ส.กรรณิกา  ดีมาก คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
133 น.ส.ชนิษฐา  เขียวเขิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
134 น.ส.อรณิช  ศิริยั่งยืน คณะครุศาสตร์ ประถมศึกษา
135 น.ส.อภิภาวดี  มากอยู่ คณะมนุษยศาสตร์และ ภาษาอังกฤษ
136 น.ส.วันนิสา  เนียมทอง คณะวิทยาการจัดการ การท่องเทีย่วและการโรงแรม
137 นายกฤษฏา  ฉัตรชัยสุริยา คณะมนุษยศาสตร์และ นิติศาสตร์
138 น.ส.วริศราั  วันชัย คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
139 น.ส.วันวิสา  นามคํา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
140 น.ส.ณัฐสุดา  แสนกาษา คณะมนุษยศาสตร์และ นิติศาสตร์
141 น.ส.ณัฐฤมล  ศรีจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และ ภาษาไทย
142 น.ส.ศศิธร  แก้วประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
143 น.ส.มะลิ  ปองคุณโชค คณะวิทยาการจัดการ การท่องเทีย่วและการโรงแรม
144 น.ส.ชญาณี  ปรีชา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 
145 น.ส.รัชนีญา  เมาะราษี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
146 น.ส.รดา  แซ่ม้า คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
147 น.ส.นลพรรณ  แซ่เอี้ย คณะวิทยาการจัดการ การโรงแรมและการท่องเทีย่ว
148 น.ส.อังคณา  ดีพิจารณ์ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
149 น.ส.นันทวัน  กล้าหาญ คณะมนุษยศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์
150 น.ส.สมหญิง  อุดอัด คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
151 น.ส.อริสรา  แก้วถาวร คณะมนุษยศาสตร์และ ภาษาอังกฤษ
152 น.ส.ภัทราพร  ธนทิพยเนตร คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
153 น.ส.กิ่งแก้ว  อ่อนสํารี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
154 นายศุภชัย  นพอินทร์ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
155 น.ส.อาภัสรา  ไชยศิริ คณะวิทยาการจัดการ การท่องเทีย่วและการโรงแรม
156 นายลิมปพัฒน ์ หุน่ลาย คณะมนุษยศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์
157 น.ส.ลัดดาวัลย์ั  สวัสดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศกรรมโยธา
158 นายฐิตินันท ์ ก้อนทอง คณะมนุษยศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์
159 น.ส.ณัชชา  ไตรทิพย์ชาติสกุล คณะมนุษยศาสตร์และ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
160 น.ส.ณัฏฐณิชา  กล่ินทุง่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
161 น.ส.วรรณิศา  แจ่มมณี คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
162 น.ส.มุธิตา  พลภักดี คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ



163 นายนพดล  ระฆงั คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
164 น.ส.สุดารัตน ์ ทรัพย์เหลือแสน คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
165 นายทนงศักด์ิ  เชื้อแก้ว คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
166 น.ส.นันทวรรณ  เพ็งสอน คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
167 น.ส.รณพร  จําปู้ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
168 นายกรปณต  เดือนพงษ์ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
169 น.ส.วีรยา  ภูท่อง คณะมนุษยศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร
170 น.ส.เพชรรุ่ง  สีสุข คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
171 น.ส.ชุลีพร  อินแสง คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
172 น.ส.สุจิตตรา  โตทุย้ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
173 น.ส.ปริยากร  เหลืองวิชชเจริญ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
174 น.ส.พิชญ์สิน ี เสือทอง คณะวิทยาการจัดการ การท่องเทีย่วและการโรงแรม
175 น.ส.ปุณยาพร  อติชาตสกุล คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
176 น.ส.เบญจลักษณ์ั  แสวงแก้ว คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
177 น.ส.ปาณิสรา  หมื่นศักดา คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
178 น.ส.ธนิสร  เกษตรคุณาสิน คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
179 นายอดิลักษณ์  ว่าคุณธรรม คณะครุศาสตร์ ประถมศึกษา
180 นายสิทธิเดช  กนกสิงห์ คณะมนุษยศาสตร์และ ดนตรี(สากล)
181 นายสิทธา  กนกสิงห์ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
182 นายสรรเพชญ  เขื่อนขัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
183 น.ส.นัฐฑริกา  วงค์คร้าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุข
184 น.ส.สุนิษา  ดัชนี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
185 น.ส.กัญญารัตน ์ รัชตรุ่งโรจน์ คณะวิทยาการจัดการ การท่องเทีย่วและการโรงแรม
186 น.ส.จิดาภา  ชมภูศรี คณะวิทยาการจัดการ การท่องเทีย่วและการโรงแรม
187 น.ส.สุวันนา  ตันหยง คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
188 น.ส.สุนันทินีย ์ กมลปราณ คณะครุศาสตร์ ประถมศึกษา
189 น.ส.วิมล  สิรีอําไพ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
190 น.ส.นิลาวรรณ  คําทอง คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป
191 น.ส.วราวรรณ  เชื้อสิงห์ คณะมนุษยศาสตร์และ นิติศาสตร์
192 น.ส.สุนทรี  พรมจันทร์ คณะครุศาสตร์ สังคม
193 น.ส.บุศรา  สุขจิตร คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
194 น.ส.สุภาวดี  จํานงค์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
195 น.ส.ภัคจีรา  เกิดมณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุข



196 น.ส.สุพัตรา  จีนเพชร กรุณาเลือก การจัดการทัว่ไป
197 น.ส.มัฌชิมา  จันสองจัน คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
198 น.ส.ปิยธิดา  ต๊ะนันคํา คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
199 นายนครินทร์  ขุมทอง คณะครุศาสตร์ ั่พลศึกษา
200 น.ส.วิจิตรา  กลาดเกล่ือน คณะมนุษยศาสตร์และ ภาษาไทย
201 น.ส.อรทัย  วงศ์ธีรภาพ คณะมนุษยศาสตร์และ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
202 น.ส.สุชานาฎ  เสือยิ้ม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
203 น.ส.ฌาริตา  ดาษดา คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
204 น.ส.สุวพร  ทยาธรรม คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
205 น.ส.วรรณิกา  คุ้มเฌร คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
206 น.ส.จุฬาลักษณ์  ไกรตะโม่ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
207 น.ส.พีรดา  น้อยคําอ้าย คณะมนุษยศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์
208 น.ส.พิมพิศา  หาญอยู่ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
209 น.ส.ชลธิชา  นุ่มเกล้ียง คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
210 นายจิรวัฒน ์ ขันทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมีัคบ.
211 น.ส.ฐนิชา  คล่องณรงค์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
212 นายเอกวิทย ์ แซ่ย่าง คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
213 นายธนกรณ์  จ้อยม่วง คณะมนุษยศาสตร์และ วิจิตรศิลป์และประยุกศิลป์
214 นายพงษ์พันธ ์ คําบาง คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
215 นายนายนลธวัธ  บุญวงค์ คณะมนุษยศาสตร์และ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ ศิลป์
216 น.ส.บุญญิสา  หมูคํา คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
217 น.ส.เตือนใจ  แปงวีระ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมีั(คบ.)
218 น.ส.อารีรัตน์ั  ใจเงิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี(คบ.)
219 น.ส.เสาวลักษณ์  มูลงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
220 น.ส.ยศวดี  สถิตย์เกิด คณะครุศาสตร์ ปฐมวัย
221 นายกวิน  สินสมบัติ คณะมนุษยศาสตร์และ นิติศาสตร์
222 นายชนะชล  ปัญญาสา กรุณาเลือก รัฐประศาสนศาสตร์
223 น.ส.วิสสุตา  กล่ินชะเอ็ม คณะมนุษยศาสตร์และ สาขาันิติศาสตร์
224 น.ส.เกวลิน  ภูเ่ล็ก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์
225 นายพิพัฒพงษ ์ ไชยฤทธิ์ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
226 น.ส.พรชิตา  แจ่มจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
227 น.ส.พรทิพย์  เชื้อแก้ว คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
228 น.ส.กมลพรรณ  กุลสรนันท์ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา



229 น.ส.ฉรัชฎา  เปรมพล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิตติกส์
230 น.ส.กุลพัชร  กาจักร์ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
231 น.ส.โอปอ  ปิน่เพชร คณะมนุษยศาสตร์และ ภาษาอังกฤษ
232 น.ส.ชนิ  ราชทรัพย์ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
233 น.ส.ศิริกาญจน ์ ศรีมันตะ คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
234 น.ส.ทิพปภา  ทวีทรัพย์ลํ้าเลิศ คณะครุศาสตร์ เอกประถมศึกษา
235 น.ส.ลัดดาวัลย ์ แซ่ท้าว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
236 น.ส.กนกวรรณ  แซ่ท้าว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
237 น.ส.ธรารัตน ์ ปิน่วงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี(วทบ)
238 นายโชคชัย  กาวิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
239 นายกิตตินัส  อินทะปัญญา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วทบัเคมี
240 น.ส.ธนาธร  ปุน่ปุย คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
241 นายอภิวัฒน ์ อุ่นดี คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
242 น.ส.ชฎาณัฐธนพร  ถังทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศสาคร์
243 นายธันยบูรณ์  ยอดเรือน คณะมนุษยศาสตร์และ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
244 น.ส.แสงแก้ว  แซ่ด่าน คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป
245 น.ส.วิภาภรณ์ั  เดชะผล คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
246 น.ส.พิมพ์วจ ี กลํ่าโพธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และ พัฒนาสังคม
247 น.ส.ภูริชญา  กรอยสระน้อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
248 น.ส.ชลธิชา  พลศร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โลจิสติกส์
249 น.ส.นฤมล  ชุมพร คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
250 น.ส.ชรินทร์ทิพย ์ สุขพร้อม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโรจิสติกส์
251 น.ส.สุภาวดี  ศรีสองเมือง คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
252 น.ส.กาญจนา  ภูกันแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และ นิติศาสตร์
253 น.ส.จิระนันท์  บุญชู คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
254 นายณัฐพล  นามั่น คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
255 นายศุภกิจ  ม้วนทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
256 น.ส.รัตนาภรณ์  เดชะผล คณะมนุษยศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์
257 น.ส.อนัตตา  เผ่าตัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมีั(คบ.)
258 น.ส.อรทัย  พระคําจันทึก คณะครุศาสตร์ ประถมศึกษา
259 น.ส.ธนัญชนก  กรอยสระน้อย คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
260 น.ส.กิติยา  ดวงแก้ว คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
261 นายทักษิณ  มะยมหิน คณะมนุษยศาสตร์และ ภาษาอังกฤษ



262 น.ส.วิภารัตน ์ นิยมชน คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
263 น.ส.วิมลรัตน ์ เงินทอง คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
264 น.ส.วิภารัตน ์ ศรีตระกูลคีรี คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
265 น.ส.วีรดา  ไกรวงษ์ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
266 น.ส.ฐิติพร  โกตะมะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
267 น.ส.พรพิมล  แสนเขียววงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และ ภาษาจีน
268 น.ส.สิรินทิพย ์ สุขพร้อม คณะมนุษยศาสตร์และ ภาษาไทย
269 น.ส.ยุวดี  จันทร์ปิง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
270 น.ส.ฉันชนก  แย้มปัน้ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
271 น.ส.นภัสกร  สงคุม คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
272 น.ส.จารุวรรณ  ไพโรจน์ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
273 น.ส.จินดาพร  ปันม่วง คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
274 น.ส.นิรชา  เกษแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
275 น.ส.นริศรา  ทรัพย์เพชร คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
276 น.ส.จิดาภา  กาญจนจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
277 น.ส.พัชรินทร์  ชูอินทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
278 น.ส.สุกัญญา  เจริญทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
279 น.ส.รัตนมน  แสงสุรินทร์ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
280 น.ส.อาชาณีย์ั  จักกร่าง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
281 น.ส.จินดา  วนาพุทธรักษ์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
282 น.ส.รัตน์ดาวรรณ  รินบุรี คณะมนุษยศาสตร์และ ดนตรี
283 น.ส.กัลยา  อ่วมสถิตย์ คณะมนุษยศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์
284 น.ส.ชนิดา  ปิน่ใจ คณะมนุษยศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์
285 น.ส.กวินทรา  อ้นเงิน คณะครุศาสตร์ ปฐมวัย
286 น.ส.อรภาภรณ์  จันทวี คณะมนุษยศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์
287 น.ส.นครินทร์ั  กระสานต์ิคีรี คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
288 นายสิรภพ  ปัญญาวัง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โลจิสติกส์
289 น.ส.อรวรรณ  ผาสุกวิริยะเจริญ คณะมนุษยศาสตร์และ ดนตรีไทย
290 น.ส.วรัญญา  แสงเมล์ คณะมนุษยศาสตร์และ นิติศาสตร์
291 นายเรวัต  ป้อมเสมา คณะมนุษยศาสตร์และ ภาษาไทย
292 นายณัฐพล  แซ่ม้า คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
293 น.ส.อาริสา  งามตรง คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
294 นายกฤษกรณ์  ภักดีชน คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์



295 นายปิยะพงษ ์ กําเหนิดเกิด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
296 น.ส.เสาวพร  บุญล้อม คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
297 น.ส.สุภัสสรา  เอี่ยวเฮ็ง คณะมนุษยศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์
298 น.ส.ดวงใจ  แสงสาย คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
299 น.ส.กัณฐิกา  แจ้งชาวนา คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
300 นายรัตนากร  นรินทร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บัเคมี
301 น.ส.สุนิสา  ศิริพรม คณะมนุษยศาสตร์และ นิติศาสตร์
302 นายหัสวรรษ  สุทธิวิรีสรรค์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
303 น.ส.รัชดาภรณ์  พัทวี คณะมนุษยศาสตร์และ ภูมิศาสตร์สารสนเทศ
304 น.ส.ภัทรภรณ์  ดีวัน คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
305 น.ส.สุนันทา  กิติโยธี คณะมนุษยศาสตร์และ ภาษาไทย
306 น.ส.สุธาสิน ี สุริโยพร คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
307 น.ส.จันทร์ทว ี วนาทวีทรัพย์ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
308 น.ส.อุษา  อ๊อดเขียว คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
309 น.ส.พุธิตา  นนทพัฒน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
310 นายภูวฤทธิ ์ โลหะ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
311 น.ส.สุกัญญา  บุญยืด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
312 น.ส.ปิยะฉัตร  บุญเกิด คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
313 น.ส.ทิวิยาั  ปริมล คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
314 น.ส.พัชราวรรณ  เกิดพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
315 น.ส.ชุติมา  แซ่ว้าง คณะครุศาสตร์ ปฐมวัย
316 น.ส.ณิชากร  ฉลองนุกุล คณะมนุษยศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์
317 น.ส.เบญจรัตน ์ แสวงแก้ว คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
318 น.ส.อัจฉริยาภรณ์  สิทธิราช คณะมนุษยศาสตร์และ ภาษาไทย
319 น.ส.วาสนา  แซ่จาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
320 น.ส.กนกพร  เพมขุนทด คณะครุศาสตร์ ประถมศึกษา
321 น.ส.กัญญาณัฐ  ศรีจันทร์ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
322 น.ส.สโรชา  เอี่ยมต่อ คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
323 น.ส.สุพาดี  ยนจอหอ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
324 น.ส.พรวิภาวรรณ  มัธยา คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
325 น.ส.สุภาวรรณ  หล้าวงค์ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
326 น.ส.มณีรัตน ์ นามมณีวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และ ภูมิสารสนเทศ
327 นายอัษฎายุท  แสงมณี คณะวิทยาการจัดการ การตลาด



328 น.ส.จุฑารัตน ์ ฤมิตร คณะวิทยาการจัดการ การจัดกทัว่ไป
329 น.ส.ทิฆมัพร  ศรีภุมมา คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
330 นายสุริโย  คําเคร่ือง คณะมนุษยศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์
331 นายวราวุธ  โมลาลาย คณะมนุษยศาสตร์และ ดนตรีศึกษา
332 น.ส.สุวรรณสา  ชูแผ้ว คณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมการจัดการทัว่ไป
333 น.ส.รุ่งธิวา  โฉมงาม คณะมนุษยศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์
334 น.ส.จิรวรรณ  กัณทะวงศ์ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
335 น.ส.กนกพร  แซ่ต้ัง คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
336 น.ส.ศรสวรรค์  บรรณสี คณะมนุษยศาสตร์และ นิติศาสตร์
337 น.ส.เกษมศรี  ท้องฟ้าธํารง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
338 น.ส.วาทธิดา  พะโกล คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
339 น.ส.รุ่งทิวา  วรวุฒิเกรียงไกร คณะมนุษยศาสตร์และ ภาษาอังกฤษ
340 นายธงชัย  สุริวงศ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
341 น.ส.ชนกานต์  นาคก้อน คณะวิทยาการจัดการ การท่องเทีย่วและการโรงแรม
342 น.ส.ลักขณา  สีเพชร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
343 น.ส.จิรสุดา  สุภาจันทร์ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
344 น.ส.นภัสสร  มัตถิตะเตา คณะครุศาสตร์ เอกประถมศึกษา
345 น.ส.นัฐริกา  มณีแสง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
346 น.ส.อัญชลีพร  บัวศรี คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
347 น.ส.ถิรดา  มั่นภักดี คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
348 น.ส.สิทธิณี  กื้ดจิกไผ่ คณะครุศาสตร์ ปฐมวัย
349 น.ส.อรทัย  โกวิทกิตติกุล คณะมนุษยศาสตร์และ รัฐประศาสนศาตร์
350 น.ส.น้ําผ้ึง  คีรัคุณากร คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
351 น.ส.พรสินี  เชาว์ดุลพินิจ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
352 น.ส.ภาณุมาส  อารีย์กลับ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
353 น.ส.ภัศรา  อารีย์กลับ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
354 น.ส.ธนัตดา  หอมสุด คณะครุศาสตร์ ภาภาษาอังกฤษ
355 น.ส.ภาวรินทร์  จนุช คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป
356 น.ส.ปวีณา  วิเชียรชัยคีรี คณะมนุษยศาสตร์และ ภาษาอังกฤษ
357 น.ส.ปิยะวรรณ  คําสอน คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
358 น.ส.ทิพวรรณ  เขาอิน คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
359 น.ส.กิตติกานต์  เข็มอุดร คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป
360 น.ส.กาญจนา  สมภิพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์



361 น.ส.ดวงหทัย  คําเบิก คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
362 น.ส.ณัฎฐกานต์  ดวงทา คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
363 น.ส.พิมพ ์ แซ่ม้า คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
364 น.ส.ทิพานัน  ใจดี คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
365 น.ส.นริศรา  ทองสุข คณะวิทยาการจัดการ การจักการทัว่ไป
366 น.ส.ปานทิพย ์ แช่มช้อย คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
367 น.ส.เกตุวรินทร์  มีสงฆ์ คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
368 น.ส.พัทธ์วิรา  อิ่มพุม่ คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
369 น.ส.วิมาลา  ดีวัน คณะมนุษยศาสตร์และ ภาษาไทย
370 นายอนุสรณ์  กํามา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
371 น.ส.ชุติกาญจน ์ เสือบุญมี คณะมนุษยศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์
372 น.ส.เบญจพร  มาเร็ว คณะครุศาสตร์ ปฐมวัย
373 นายภาณุพงศ์  ชราธาร คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
374 น.ส.ศิโรรัตน ์ ง้ิวโสม คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
375 นายธีรานนท ์ พงศ์ชัยพณิช คณะครุศาสตร์ พละ
376 น.ส.สมฤทัย  พิมพบุตร คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
377 น.ส.นารีรัตน ์ แสงบุญเรือง คณะครุศาสตร์ สังคมษา
378 น.ส.พิมพรรณ  บุญยัง คณะมนุษยศาสตร์และ ดนตรีไทย
379 น.ส.สายชล  รุ่งเรืองพัชรกุล คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป
380 น.ส.จันทร์ตรี  มุขทัง่ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ั(ทัว่ไป)
381 น.ส.อารียา  มรดกบรรพต คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
382 น.ส.กัลยา  เอี่ยมเจริญ คณะครุศาสตร์ พละศึกษา
383 นายสุทธิรักษ ์ คัชพงษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โลจิสติกส์
384 น.ส.ทิพย์สุคนธ์ั  หงษ์ยนต์ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
385 น.ส.กมลวรรณ  จักรแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
386 น.ส.รัตนาวดี  คิรีรมย์ คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
387 น.ส.รุจิรา  เย็นมั่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
388 น.ส.ณิชกานต์  สุทธิมาลา คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
389 นายธีระนัยั  กล่ินจันทร์ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
390 น.ส.ณัฐพร  แซ่เต๋ิน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
391 น.ส.สุดารัตน ์ จิตรไมตรี คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
392 น.ส.กัณฐิกา  นักใจธรรม คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
393 นายนัฐพงษ ์ ภางาม คณะมนุษยศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์



394 น.ส.ทิพาวรรณ  เพศพันธ์ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
395 น.ส.รุจิฬา  วงษ์สิน คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
396 น.ส.กุลปรียา  ปานกลีบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โลจิสติกส์
397 น.ส.ธิดารัตน ์ รัตนะ คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
398 นายดนุพนธ ์ บุญปลอด คณะมนุษยศาสตร์และ นิติศาสตร์
399 น.ส.ปวันรัตน ์ อ่วมดี คณะมนุษยศาสตร์และ นิติศาสตร์
400 นายสุธีกร  เงินสุข คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
401 น.ส.พิมพิกา  พิมเสน คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
402 น.ส.อัญฌิมา  ทับเล็ก คณะมนุษยศาสตร์และ รัฐประศาสตร์
403 น.ส.เบญจรัตน ์ แกมขุนทด คณะมนุษยศาสตร์และ ภาษาไทย
404 น.ส.ชัญญานุช  วรชินา คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
405 น.ส.สุกัญญา  ทองเครือ คณะมนุษยศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์
406 นายตรัยสิทธิ ์ พานิช คณะมนุษยศาสตร์และ ดนตรีศึกษา
407 นายธนวินท ์ ศรีทา คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
408 น.ส.ชมพูนุท  รัตนพรมราช คณะมนุษยศาสตร์และ ภาษาไทย
409 น.ส.อภิญญาั  สิงใส คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
410 นายนิติธรั  เรืองศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
411 น.ส.วาสนา  แซ่ย้า กรุณาเลือก การท่องเทีย่วและการโรงแรม
412 น.ส.ศิริลักษณ์  ทองทับทิม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โลจิสติกส์
413 นายธีรพงษ ์ ใจสิน คณะมนุษยศาสตร์และ ภาษาอังกฤษ
414 น.ส.ธิดา  เร่ือศรีจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
415 น.ส.นัจรีวรรณ  อูปคํา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
416 น.ส.ภัทรสุดา  สุหงษา คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
417 น.ส.พิมพ์วิภา  พระสิทธิเกตุกัน คณะครุศาสตร์ เอกปฐมวัย
418 น.ส.แชมเปญ  จันทร์มณี คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
419 น.ส.อารีวรรณ  ปัญญางาม คณะครุศาสตร์ เอกภาษาไทย
420 นายอาทิตย ์ มาน้อย กรุณาเลือก การท่องเทีย่วการโรงเเรม
421 นายชนม์สวัสด์ิ  เสวี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า
422 นายพิชชากร  รอดเมือง คณะมนุษยศาสตร์และ ดนตรีศึกษาัแขนงดนตรีไทย
423 นายวรกานต์  สีทรัพย์ คณะมนุษยศาสตร์และ ดนตรีศึกษา
424 นายอภิสิทธิ ์ สวัสดี คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
425 นายพีระพงษ ์ จันทร์อ่อน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์
426 น.ส.วริศรา  ศรีสอาด คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ



427 นายธีรภัทร์  ผลบุญ คณะมนุษยศาสตร์และ พัฒนาสังคม
428 น.ส.อัฐชฎาพร  สายเปล่ียน คณะครุศาสตร์ ปฐมวัย
429 นายชินพรรธน ์ หมอนจันทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยี พลังงาน 
430 น.ส.วิภารัตน ์ เมฆี คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
431 น.ส.กนกวรรณ  จันมา คณะครุศาสตร์ ประถมศึกษา
432 นายธนากร  แก้วทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
433 น.ส.ชลดา  ถาวร คณะมนุษยศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์
434 น.ส.อรญา  อะวะศรี คณะวิทยาการจัดการ การการท่องเทีย่วและการโรงเเรม
435 น.ส.ปาริฉัตร  วงศ์ชมภู คณะวิทยาการจัดการ การท่องเทีย่ว เเละ การ โรงเเรม
436 น.ส.สุมิตตรา  ศรีคํา คณะมนุษยศาสตร์และ ภูมิศาสตร์สาระสนเทศ
437 น.ส.เบญญาภา  เจริญทวีอนันต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์และ
438 น.สอมรรัตน์ักันทิละ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
439 น.สัจันทร์ทิวาัรัตรดา ครุศาสตร์ ภาษาไทย
440 นายนัทธพงค์ัพันธ์เมธากูล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พลังงาน
441 นายทัตพงศ์ัขวัญวารี คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ


