
รายช่ือผู้ผ่านการสัมภาษณ์การกู้ยืมรายเก่าปี 2561 (น าล าดับไปกรอกท่ีหัวกระดาษแบบค าขอกู้ยืม) 

ลาํดบั รหัส นศ. ช่ือ นามสกุล คณะ โปรแกรมวชิา 

1 581120201 อจัฉรา พุทธิมา คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

2 595820135 นางสาวสุธิดา นุหยิน่ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

3 571120736 สุธิดา จนัทะดวง คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

4 571120804 สุพฒัตรา รัตนจนัทรา คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

5 611720104 เกียรติศกัด์ิ ป่ินมณี คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม เทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้า 

6 581120308 สุรศกัด์ิ อุดมสุข คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

7 611120101 นภสันนัท ์ นาคเอม คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

8 601120722 จิรนนัท ์ ภาคสินธ์ คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

9 591120325 วริาวรรณ ช่วยบาํรุง คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

10 591120412 จนัทิรา ยา่นสากล คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

11 601120627 นครินทร์ นามวงค ์ คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

12 571120216 ศิริลกัษณ์ สุนทรพงษ ์ คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

13 591720414 เกศรินทร์ เคียงขา้ง คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

14 611120402 ศิริลกัษณ์ อ่อนนอ้ม คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

15 581120233 ทรงพร วฒันโฉมยง คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

16 605120207 นายศราวฒิุ เตจะ๊ คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

17 605720326 นายสายชล แซ่ยา้ง คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

18 601220422 ไพรพณาขวญั ยิม้สอาด คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาสงัคม 

19 581121112 นเรศ ยิม้โรจน์ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

20 611121924 เจษฎากร นิธิยศชชัพงษ ์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา 

21 581120829 นิรมล จนัทร์ชู คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

22 601520202 ศุภารัตน์ ตนัสันเทียะ คณะวทิยาการจดัการ บญัชี 

23 601720430 รสติกา กล่อมยงั คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

24 611121813 ธญัวฒิุ วงษส์กุล คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เคมี (ค.บ.) 

25 591220330 มรกต เจริญผล คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

26 611420208 กิตติกร โสภาค คณะวทิยาการจดัการ การตลาด 
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27 581120825 กชกร คงสาํราญ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

28 601320406 วมิลลกัษณ์ วมิล คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาธารณสุขสาสตร์ 

29 581420141 มนตรี 
ทา้ว
เจริญรุ่งเรือง คณะวทิยาการจดัการ การเงินและการธนาคาร 

30 601121507 ปัณฑารีย ์ เฮียะหลง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

31 611121402 กรกฎ ตีนาเต คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

32 611121605 รมณี อินทพงษ ์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

33 611520221 เสาวลกัษณ์ ยอดเยีย่ม คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

34 611121429 พณัณิตา ปัญญาดี คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

35 571121242 กนกพร เหล่าจนัทร์ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

36 611520134 สุภทัตรา ยงันุสสะ คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

37 605120210 นางสาวนิศาชล ลือใจ คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

38 571120532 นายภูชิสส์ แซ่ซง้ คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

39 585720126 นายสุรเชษฐ์ ศรีอาํนวยโชค คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 

40 571121336 วราลี วงคจ์าย คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

41 601120201 รัตน์ดา รอดเริงร่ืน คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

42 601121008 คนัธรส สุขเกต คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

43 601121513 ปิยะวลัย ์ คาํแกว้ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

44 571121247 ทศันะ ตาสา คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

45 595120212 จีรณา สายศรีโส คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

46 581120122 เกศแกว้ แวน่ทิพย ์ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

47 611620114 ทิพวรรณ กนัเท่ียง คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 

48 571120611 วชิรัชญ ์ โอบออ้ม คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา 

49 581420602 วจิิตรา กนกสิงห์ คณะวทิยาการจดัการ เศรษฐศาสตร์การเงินการคลงั 

50 581120406 ศศิณา หมู่ปัน คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

51 2147483647 กณัฐิกา พนัธมิตร คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

52 581220806 บุษบา แสนสาํราญ คณะวทิยาการจดัการ การท่องเท่ียวและการโรงเเรม 

53 575120103 
นางสาวปรียา
ภรณ์ ปันยะ คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 



54 575120335 นางสาวณฐัสิริ ละนอ้ย คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

55 601121427 สิตานนั พิณนา คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

56 601120206 พลอย อุดม คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

57 601530103 พชัรินทร์ สวา่งพร้อม คณะวทิยาการจดัการ บญัชี 

58 581121129 พิทยารัตน์ ทองวเิศษ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

59 601121108 ผอ่งอาํไพ แกว้โน คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

60 571121216 รัชตารี โชติพรม คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

61 591320204 ปานรัชนี ไพโรจน์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เคมี วท.บ. 

62 581120110 วนันิสา ยิม้วไิล คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

63 2147483647 ชนิสรา สมพงษ ์ คณะวทิยาการจดัการ บญัชี 

64 601120307 ชชัภทัร บรรเทิงใจ คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

65 601320616 ชลธิชา ภู่แกว้ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ชีววทิยา 

66 611121801 พีรพฒัน์ จอมคีรี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เคมี 

67 611121810 กานต ์ ใจไทย คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เคมี 

68 571120423 จุฑามาศ พุทธโศภิษฐ์ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

69 601121420 มินตรา มูลชยั คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

70 601121425 ศิริวรรณ วนารังสี คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

71 571120319 เยน็จิตร์ มัน่คงพิพฒัน์ คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

72 581220142 สุชาดา ม่วงเก่า คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

73 591120820 ทศพร อนุรักษ ์ คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

74 601520124 สุวนนัท ์ เรียงผา คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

75 591220104 กรกนก แซ่มา้ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

76 581320307 สุพรรณี จนัขนัศรี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 

77 571120913 สุพตัรา วนันา คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

78 601120704 ปานชีวา พรมบุญชู คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

79 601320807 จีราพร ดาํรักษ ์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

80 591120515 ธชัมน สุริยะ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

81 611120516 พรประภา กอ้นนาค คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

82 601121025 กญัญาณัฐ ปล้ืมบวั คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 



83 591820313 ศุภวฒัน์ ยิม้เจริญ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

84 611121622 สร้อยสุวรรณ กิจประจกัร คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

85 611120518 ทอแสง คูหาทอง คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

86 581121233 ติดา 
คลา้ยวงศ์
ประยรู คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

87 611420210 สุชาวดี สิงห์ลอ คณะวทิยาการจดัการ การตลาด 

88 581220804 สุกญัญา ลุทภาพ คณะวทิยาการจดัการ การท่องเท่ียวและการโรงแรม 

89 595520112 นางสาวขนิษฐา กิตติพงศส์รรค ์ คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

90 545520108 
นางสาวกานต์
ธิดา เชียงแขก คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

91 585120208 จนัทร์จิรา พรมวหิาร คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

92 575120102 สุปรียา กลัยานามชยั คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

93 591120805 อมัรินทร์ จีนเพชร คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

94 581121115 สุนิตา จ่างเทียน คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

95 611420803 วราภรณ์ อินทฉิม คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

96 2147483647 ภลิตา ดาํนิล คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

97 591121817 ดวงแกว้ จนัเผือก คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

98 601820125 จุฑานํ้าทิพย ์ ภู่กนัแกว้ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

99 581120119 สุวรรณาพร แป้นสอน คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

100 571120329 สุนิษา ทารศร คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

101 591720814 วงศกร จิรพจนานนท ์ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม ก่อสร้าง 

102 571120324 อมรรัตน์ ดงประขา คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

103 601121503 กนกวรรณ สอนคุม้ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

104 601320617 กนกวรรณ เฉ่ือยทอง คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ชีววทิยา 

105 581120428 ภสัราวดี แกว้ศรีบุตร คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

106 581120601 กญัญากร พรมทุ่ง คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

107 581120228 สุรี มโนมยั คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

108 581120116 รุ้งรวี สุภาพนัธ์ุ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

109 611120515 ชุติกาญจน์ พวงทอง คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 



110 581220118 นิรชา นาคะมงคล คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

111 581220921 ศิริรัตน์ มีเจริญ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

112 611420806 นภาวรรณ ภิญโญ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

113 611530112 วนัดี อ่ิมวงษ ์ คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

114 611120326 กรรจเนตร ขนุทอง คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

115 611520240 สุกนัยน ทองคาํ คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

116 611520209 สุกญัญา สุขเถ่ือน คณะวทิยาการจดัการ บญัชี 

117 61121608 จินตจุ์ฑา สุยะทา คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

118 615820107 นางสาวกานต ์
เกิดแกว้เมือง
มูล คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

119 611220128 ธวชัชยั แสนคาํลือ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

120 591120318 วชิชุดา ดวงแกว้ คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

121 575120318 โยธการ แกว้ชอ้ย คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

122 581820331 อรทยั พรมมาศ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

123 591120329 สาลินี บวัรมย ์ คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ท่ีวไป 

124 591320705 กลา้ แซ่ยา่ง คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ฟิสิกส์ 

125 591121604 อจัฉราพรรณ ทวนีนั คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

126 581121125 กอ้งเกียรติ เตียนไธสง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

127 591121409 สรพงษ ์ เทพสุวรรณ์ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

128 581320824 อพิยดา ตะ๊ศรี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

129 611120703 ระววิรรณ พรมธา คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

130 591420104 กาญจนา วงคห์ม่ืน คณะวทิยาการจดัการ การเงินเเละการธนาคาร 

131 611520223 พิมพร์ภทัร ปานะพงษ ์ คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

132 601320801 อินทิราพร ศิลารัตน์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

133 601320916 อนุวฒัน์ ศรีลกัษณ์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เทคโนโลยสีารสนเทศ 

134 581320810 ณฐัณิชา ช่ืนอุทยั คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

135 571121225 จนัทรา อุทยัอินทร์ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

136 575120206 พนิดา บุรีเทพ คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

137 585120122 ประวชิ สาครการะเกด คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 



138 591420316 มลัลิกา วมิลพนัธ์ คณะวทิยาการจดัการ การตลาด 

139 591121924 สมฤทยั แซ่มา้ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เคมี 

140 611120521 ปวณีา แสงสวา่ง คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

141 611120125 ชมยัพร จาํปีศรีโสภา คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

142 611121526 ธญัญาลกัษณ์ 
ประสิทธ์ิเขต
การ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

143 575120205 นางสาวรจนา ฉลองชยักานต ์ คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

144 605120114 
นางสาวชญัญา
นุช วงศภ์าสินี คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

145 585820129 นายวฒิุชยั โอภาสอาํนวย คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

146 601220208 วรีะพล ผายแสง คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

147 601530107 จีรนนัท ์ บวับาน คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

148 601120529 ชุติกาญจน์ ครุฑหุ่น คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

149 591120207 บุณยานุช ก่ิงง้ิว คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

150 581320105 สุพิชญา ศรีสวา่งพงศ ์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วทิยาการคอมพิวเตอร์ 

151 571120215 มทันา มิตรสานุช คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

152 571120646 พงศธร ปักเขทานงั คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา 

153 591320109 ปัถยา กลดัทรัพย ์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วทิยาการคอมพิวเตอร์ 

154 591320603 ฐิติพร ขวญัพุทโธ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ชีววทิยา 

155 571121116 อาํภา หงษย์นต ์ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

156 581121101 สุภาพร เหล่ารอด คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

157 601220107 ชุตินนัท ์ แสงสวา่ง คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

158 591121414 ณฎัฐณิชา ปานเงิน คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

159 601220434 ธนัยมยั โพธ์ิศรี คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาสงัคม 

160 591220206 สุภาพร นุ่มเกล้ียง คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

161 581120807 วริศรา ศรีสุวรรณ์ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

162 611121405 เสกสรร แหวเมือง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

163 591220412 ศิรินนัท ์ บวัต๊ิบ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาสงัคม 

164 611420820 จีรนนัท ์ ภูสีดิน คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม โลจิสติกส์ 



165 581121312 อจัฉรา เหลืองวเิศษชยั คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

166 611120111 กณัทิมา ชยัศิริ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

167 581120407 อษัฎาวธุ ศิริพงษ ์ คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

168 611120512 ชมพนุูช พนัธ์นอ้ย คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

169 611320819 บวรรัตน์ โสมศรี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

170 611120121 สุกญัญา เขาอิน คณะครุศาสตร์ กาาศึกษาปฐมวยั 

171 61121018 ชมพนุูช ทองสุวรรณ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

172 611120609 สิรภสัสร เอกปาน คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

173 605120115 นางสาวกญัหา ยาเถิน คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

174 571121320 นางสาวกลัยาณี กองรัตน์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

175 585820138 
นางสาวชนนิ
กานต ์ กาวนิาํ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

176 581120114 ณิชาภทัร ฉลาดธญักิจ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

177 581320614 ทดัดาว ธญักรรม คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ชีววทิยา 

178 575120217 เมธสั ก๋าแก่น คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

179 601620101 ฐิติพงศ ์ พงษดี์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 

180 591121510 อารยา วทิยามุ่งมัน่ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

181 571120610 อษัฎาวธุ อาํนวย คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา 

182 575120239 พิณทอง เน้ือไม ้ คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

183 601121726 รุจิราพร จัน่แจง้ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

184 581720608 วารินทร์ทิพย ์ สืบเจก๊ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

185 595120206 ปราโมทย ์ สุวรรณโฉม คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

186 611120829 กิตติธชั พุม่ฉตัร คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

187 591320607 พิทยารัตน์ เพชรประดิษฐ์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ชีววทิทยา 

188 601121426 กฤษฎา อินทะเสน คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

189 591121811 พรสินี แซ่ทา้ว คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

190 571120528 ทิวานนท ์ สาํพล คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

191 601121608 วภิาวณั สงวนศกัด์ิ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

192 611320303 วรัญญา ก่ิงภาร คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ส่ิงแวดลอ้ม 



193 601120908 กมัพล วงษต์นั คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

194 591820328 นํ้าฝน มากบาํรุง คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

195 595120106 มึคือนี ปีแจะ คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

196 571120308 จุฑาวรรณ เขตกนั คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

197 601720212 สิริวรรณ มงักร คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 

198 571321005 นนัธิญา ฉายวงษปั์ญญา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

199 581420134 สกาวเดือน เปล่ียนแซ คณะวทิยาการจดัการ การเงินและการธนาคาร 

200 571321013 ลกัษยา ตะวนัแจ่มฟ้า คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

201 611121101 ณภทัรสร สอนมี คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

202 601120407 อาภากร ยงัประเสริฐ คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

203 585120227 วรรณ์นิภา วงษอ์าํนาจ คณะครุศาสตร์ สงัคมศึก 

204 581120217 นภสัวรรณ น่ิมสา คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

205 611120517 อจัฉราภรณ์ มีสกุล คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

206 571121407 อนาวนิ นฤสุข คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

207 615420214 นายณฐัพงษ ์ หน่อใหม่ คณะวทิยาการจดัการ การจดัการทัว่ไป 

208 575120130 นางสาวพิชามญช์ุ สีวใิจ คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

209 595720101 
นางสาวกมล
จนัทร์ แสงหลา้ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 

210 595720217 นางสาวพรปวณ์ี เชียงแทน คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

211 585820125 นางสาวจุฑามณี เป็งมา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

212 611122103 กนกวรรณ ไพบูลย ์ คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

213 601120224 จิตรเทพ โพธ์ิไทย คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

214 601120630 สุนิสา เจดีย ์ คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

215 591120409 สโรชา ทองคาํ คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

216 601120210 มาธว ี ศรีมาลา คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

217 601121817 ดาวเรือง ดาราพฒัน์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คบ.เคมี 

218 591420407 ฐาปนี คาํวาส คณะวทิยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

219 591120321 ภาวดี สุดนิมิตร คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 



220 601121212 ชนิตา สุขพร้อม คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

221 591520227 เกศณี อโนสา คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

222 581320419 รสสุคนธ์ เขมน้เขตการ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาธารณสุขศาสตร์ 

223 591120528 บุษยามาศ ประเสริฐกุล คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

224 591520222 ชลติชา เพชรทอง คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

225 591421003 ชยัวฒิุ ตุ่นภกัดี คณะวทิยาการจดัการ นิเทศศาสตร์ 

226 601220118 อรอนงค ์ สุนารี คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ วชิาภาษาไทย 

227 591220517 อษัฎา ใจทา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาจีน 

228 591421016 ภทัราพร ชูทอง คณะวทิยาการจดัการ นิเทศศาสตร์ 

229 601220904 ชนะพงษ ์ เกียรติกิตติ คณะวทิยาการจดัการ การท่องเท่ียวและการโรงแรม 

230 611420316 ธีระศกัด์ิ แสงสุวรรณ์ คณะวทิยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

231 571120417 สุรนาท โมลาลาย คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

232 601220334 เกศสยา ใจปันทา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

233 601120713 ณฐักานต ์ สอดศรี คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

234 581121116 ธนวฒัน์ พุม่พวง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

235 601220027 วรรณพร ปานนัท ์ คณะวทิยาการจดัการ การท่องเท่ียวและการโรงแรม 

236 591520138 สุเมธี กล่ินบวั คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

237 571121431 จกัรกริช จีนเกิด คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

238 581220310 สิริพร กนัสุข คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาสงัคม 

239 581420109 เจนจิรา เตจะ๊ คณะวทิยาการจดัการ การเงินและการธนาคาร 

240 601320407 อรวรรณ บุญบาํรุง คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาธารณสุขสาสตร์ 

241 611121703 วนิดา ใจธรรม คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

242 591220122 มาริสา เขมา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

243 581120121 ธิดารัตน์ แรตสอน คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

244 611420702 ธนัยว์รัชญ ์ ชยัศิริ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

245 591720402 กาญจน์สิริ แสงสุวรรณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

246 591320816 ปัฐยา มีสุข คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

247 611122214 อรณิช วาย ุ คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

248 591120120 ธนชัพร สุริวงศ ์ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 



249 601121409 พรทิพย ์ กล่ินเทียน คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

250 611520220 รังรอง บุญณะกิจ คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

251 605120222 นางสาววลิาวลัย ์ สีมา คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

252 575120209 นางสาวณฐัธิดา ดนยันารีกุล คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

253 605720120 นางสาวจิราภรณ์ ทองรักษคี์รี คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 

254 601120506 ดาํรงค ์ ชยัสุวรรณ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

255 571121305 สุวมิล ใจบุญ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

256 571120224 เบญจรัตน์ อินเลิศ คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

257 571121132 ขนิษฐา ผลบุญเรือง คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

258 591121223 ปริชญา โลไธสง คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

259 591121220 ปภาวดี เสือสูงเนิน คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

260 581320302 สุพตัรา แกว้เศษ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 

261 571120731 รัตนาภรณ์ ปินทา คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

262 591120419 พิมพใ์จ วุน่สุก คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

263 591320803 ลกัษิกา สมศกัด์ิ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

264 591520140 สุนิตา นาคอน้ คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

265 601220402 อภิชาติ สุรเดช คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ พฒันาสงัคม 

266 591121710 สริตา ภูริบริบูรณ์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

267 601121105 ณฐัพล อุปถมัภ ์ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

268 571121113 จิรศกัด์ิ ไพโรจน์ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

269 591421011 รัชนีกร บาํรุงศรี คณะวทิยาการจดัการ นิเทศศาสตร์ 

270 571120125 บุญฑริต คาํหล่าย คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

271 591220202 สุภสัสรา อน้เกษ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

272 591121802 อษัฎาพร สายรุ้ง คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

273 571120213 ศกัด์ิดา เตรียมนอง คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

274 601720702 กฤษฎา บั้งเงิน คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภณัฑ ์

275 591320802 ธมลวรรณ สิงหราช คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

276 571121221 สิราวรรณ ทองอยู ่ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

277 581120417 นนัณภชัสรณ์ ดิลกพรชยักุล คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 



278 581120611 ณฐัพล กิบุญมา คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

279 6111210 มาริษา บา้นกลว้ย คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

280 581220138 อรอุมา กลมขนุทด คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

281 585120110 ศุภนนัท ์ อนุชนสวสัด์ิ คณะครุศาสตร์ องักฤษ 

282 601420204 สุฑามาศ โคกมา คณะวทิยาการจดัการ การตลาด 

283 611120616 ธิดารัตน์ แสงโยธา คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

284 611220317 วาริน จาํปาทอง คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

285 615420216 นางสาวอารีรัตน์ ปู่ ลมดี คณะวทิยาการจดัการ การจดัการทัว่ไป 

286 615520129 นางสาวสมฤทยั สิวนัทอง คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

287 585520140 นางสาวองัคณา สาครมาลี คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

288 605420107 นางสาวนํ้าคา้ง สุแกว้ คณะวทิยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

289 575120237 นางสาวกนัตยา แสนคาํลือ คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

290 575120323 นางสาวพชัรินทร์ เอ่ียมเอกพจน์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

291 585720207 นายชาญชยั เทพพิมล คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

292 595720240 นางสาวชุติมา ภิชญสกุล คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

293 615420302 นางสาวพิชญา แซ่หม่ี คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

294 615420304 นายธิติ ยอดหยางทอง คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

295 611420722 อภิสิทธิ โพธ์ิมาก คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

296 601120625 สิริชยั หอมร่ืน คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

297 585120217 ฤทธิชยั พลมัน่ คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

298 575120224 พนิดา จนัแดง คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

299 571121318 อรทยั ช่างทาํ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

300 581220204 ปิยะมาศ เอกขระ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

301 601220214 จนัทร์ทิมา ขอ้ยุน่ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

302 601121630 สุมาลี จนัทรมณฑล คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

303 571120312 สุวานนท ์ ใจครัว คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

304 601120221 นิฤมล มีโพธ์ิ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

305 575120238 พชัรี ส่ีเป็ง คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

306 571120931 ทตัพิชา ทองพลู คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 



307 591320819 พรไพลิน พว่งเฟ่ือง คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

308 611120625 อานนัต ์ ปิยะศีล คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

309 591121507 กนิษฐา ฦาชา คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

310 581121326 สุดารัตน์ วฒัโน คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

311 581121234 รุจิรา ดีรัตน์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

312 601120910 ทิวา บุญส่ง คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

313 571120415 จามจุลี บทมูล คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

314 601121527 บุษยารัตน์ อุดมกนั คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

315 601121308 นิลุมล วดันอ้ย คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

316 581520125 วรรณารินทร์ เหล่ียมบาง คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

317 591420130 กชกร คาํเนตร คณะวทิยาการจดัการ การเงินและการธนาคาร 

318 591220121 ณฐัธีรา สุขจนัทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

319 571120711 จุฑามาศ จุลจนัทร์ คณะครุศาสตร์ ครุศาสตร์ 

320 611520237 อุเทน มะโนจนัทร์ คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

321 591121206 ศุภรัตน์ เกิดศกัด์ิ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

322 611321104 มลัลิกา ทองมี คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 

323 581120104 กลัยรัตน์ ศรีคาํ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

324 611420216 จรีรัตน์ ขาํโตนด คณะวทิยาการจดัการ การตลาด 

325 591120507 จินดารัตน์ สิงคะนอง คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

326 601122018 นนัทนชั จารุฤกษ ์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา 

327 581120211 ปาริฉตัร แวทไธสง คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

328 611121812 นํ้าทิพย ์ คาํอ่ิม คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เคมี (ค.บ.) 

329 601320902 ปวรรณรัตน์ เขียวลี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เทคโนโลยสีารสนเทศ 

330 611120722 วชัระ ศรีทา คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

331 611120619 ปานชีวา มลิวลัย ์ คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

332 611220119 รุ่งทิวา ตองเต คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

333 611121025 มะลิวลัย ์ แซ่ยา้ง คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

334 611120115 บุษบา แซ่ลี คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

335 575120114 นางสาวพิมวภิา กนัคาํสุก คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 



336 605720313 นางสาวธีรภรณ์ ลกัขณาอาํไพ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

337 595820150 นายสุพจน์ ปู่ สั้น คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

338 591220231 พิทยารัตน์ แหวเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

339 591121212 รุ่งอรุณ กาเทียม คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

340 581220931 ประภาพร ดุษฏีพฤฒิพนัธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

341 581220205 สุธิดา แยม้กสิกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

342 571120722 สุปรียา คนัสิงหา คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

343 581820109 ชิดชนก ใจดี คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

344 581220113 วชิชุดา โพธ์ิพะนา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

345 601220340 มทันา ลุ่มร้อย คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

346 591120204 ศิริวรรณ แหมยา คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

347 581420603 อินธุอร ดีรัตน์ คณะวทิยาการจดัการ 
เศรษฐศาสตร์การเงิน การ
คลงั 

348 601220336 สมสวย อุดมนิทศัน์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

349 581320406 จนัธิมา 
ประสาทเขตร
การ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาธารณสุขศาสตร์ 

350 591220437 ปิยะพร ปาลา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาสงัคม 

351 591120510 อนญัญา ตะริทา คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

352 591220408 พชัรพร สุขสาตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาสงัคม 

353 581120909 เอกราช สระภาภกัด์ิ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

354 595120208 อรวรรณ มีทุ่ง คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

355 601420603 เบญจมาศ ผวิขาว คณะวทิยาการจดัการ นิเทศศาสตร์ 

356 571121412 สุทศัตรา อินกกผึ้ง คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

357 581220905 รุ่งรัศมี ทาํจิตรเหมาะ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

358 601121708 สุดารัตน์ โตประพนัธ์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

359 601120205 มนสันนัท ์ ตอคาํ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

360 591121805 กมลภพ ไพโรจน์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

361 611320605 วรุตม ์ จูงาม คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ชีววทิยา 



362 571121219 ปาริชาติ ถมยา คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

363 601220933 พรจรัส รอดจนัทร์ คณะวทิยาการจดัการ การท่องเท่ียวและการโรงแรม 

364 601320415 สินีนาฏ สงวนนาม คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาธารณสุจศาสตร์ 

365 611220130 ฐิติยา หาริคุณ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

366 591520213 ภทัรมน ดอกแหน คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

367 601121203 วราภรณ์ แผงผล คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

368 581120105 เพญ็พิชชา 
สุวรรณ
ประเสริฐ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

369 591120521 นิภากรณ์ ธรรมใจ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

370 581120419 นํ้าฝน ไผแ่กว้ คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

371 581120402 ศศิวมิล โคตรโยธี คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

372 591220219 วรียา กระจ่างบา้น คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

373 611620108 ธญัญาภรณ์ ธรรมสอน คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 

374 611320201 ปรียา ครองสวสัด์ิ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เคมี 

375 611320619 ศรัณญา แนบกลาง คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ชีววทิยา 

376 2147483647 ฐาปนี บุญจนัทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
ดนตรีศึกษา(แขนงดนตรี
ไทย) 

377 2147483647 นนัทิญา เวฬุวนารักษ ์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
ดนตรีศึกษา(แขนงดนตรี
ไทย) 

378 611121410 ณฐักุล คงเมือง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

379 581220146 สิริพร เลขมาศ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

380 611220120 อาทิตยา อินมูล คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

381 611220617 กมลทิพย ์ โมลาลาย คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาจีน 

382 581720611 นํ้าเพชร วรรณา คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

383 611120519 วริษา แซ่ลี คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

384 611420712 ณฐัพล หนองหลวง คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

385 611121919 หตัธาวธุ ปุ๊ดหน่อย คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา 

386 611121611 พชัรินทร์ คาํตา คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

387 615520116 นางสาวเกสรา วจิิตรพนาไพร คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

388 595520124 นางสาวรัชนีกร เรืองนราทิพย ์ คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 



389 585820140 นายโชคชยั แซ่ซง้ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

390 581220322 กฤษฎา ปัญสุรินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาสงัคม 

391 601530110 ญาติกา ศรีทอน คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

392 591121718 สมฤทยั อุดมสุข คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

393 601120520 ณฐัสิกา สุขสวาสด์ิ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

394 571121303 อาทิมา เอ่ียมอิสรา คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

395 571120233 พิชชาภา ศรัทธานนท ์ คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

396 581120631 ศศิธร พิมคนิช คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

397 591320202 มยริุน ชยัรถ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เคมี 

398 591420329 อนรรคพร จนัทร์ภิรมย ์ คณะวทิยาการจดัการ การตลาด 

399 591121501 วศิลัยศ์ยา คงพล คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

400 601220321 อรวี นาคนอ้ย คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

401 591121611 สุนิตา อ่ิมเอ่ียม คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

402 601121208 เบญจวรรณ จนัแกว้หา้ง คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

403 581320628 สุดารัตน์ ยอดคีรี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ชีววทิยา 

404 591120611 จิตราภรณ์ คุม้เณร คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

405 591120215 ปาริฉตัต ์ สีเนตร คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

406 611420714 งามอนงค ์ แสนสุข คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม โลจิสติกส์ 

407 601121402 พิมลวรรณ จนัทร์เปรม คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

408 611320302 ภุมรินทร์ ธญัญเจริญ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วทิยาศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม 

409 591120910 สุพจน์ แพงมี คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

410 581121128 สุรวธุ วาจูอิน คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

411 601820111 ฐิติกร ระโส คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

412 591520229 ณฐัณิชา พฒันะผล คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

413 581121218 สุตนนัท ์ มัน่คง คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

414 611520108 อารีรัตน์ นาเบา้ คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

415 601320422 ทิพยน์รสีห์ ทองอุบล คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาธารณสุขศาสตร์ 

416 591121730 ศุภมาส ใจกลา้ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

417 601120408 แล วลิะคาํ คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 



418 611320620 สุภาพร อ่ิมจิตร คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ชีววทิยา 

419 611520229 มาริสา เตอ้แกว้ คณะวทิยาการจดัการ บญัชี 

420 591220110 หทัยา สอนตน คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

421 591220117 สุนิตา สะแกง้ตูม คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

422 611820120 รักชนก สังขสุ์วรรน์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

423 601120323 อคัรินทร์ บุรีรักษ ์ คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

424 591120114 สุทิตา ดิษสวน คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

425 581420202 เขมรัตน์ บดีรัฐ คณะวทิยาการจดัการ การตลาด 

426 591820130 บุษญา อา้ยแกว้ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

427 591820335 พรสุภา โพธ์ิมี คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

428 581120704 นาตยา บุญคง คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

429 611122003 วรัญญา เกิดสุวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
ดนตรีศึกษา (แขนงดนตรี
ไทย) 

430 611320412 นทัวรรณ นุตพงษ ์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาธารณสุขศาสตร์ 

431 611122217 บุษยมาศ เขมน้เขตการ คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

432 611121519 ศรีประภา เรือนเพง็ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

433 611220405 กนกวรรณ สวรรคห์ลง คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาสงัคม 

434 581220833 พชัรพร นาคสมบรณ์ คณะวทิยาการจดัการ การท่องเท่ียวและการโรงแรม 

435 585520117 นางสาวรัตนมน สุทธิกุลมาศ คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

436 605120106 นางสาวชฎาภรณ์ นวธร คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

437 595720118 นายสักรินทร์ ก๋าตะ๊ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 

438 601720427 สุธิตา ศรีม่วง คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

439 581220933 ปรารถนา ส้มจนัทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

440 601121616 สุพรรษา อยูค่ง คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

441 581520226 อิทธิพร พลขนัธ์ คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

442 601220205 สุกานดา ทองห่อ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

443 591120917 วฒิุสิทธ์ ธิศาเวช คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

444 601120321 พจมาส แพวตะคุ คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

445 591120212 จิรวฒันา เบา้ศิลป์ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 



446 601121410 จุฑามาศ นาคตะคุ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

447 571120230 ธญัชนก ปุ๊ดปัญญา คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

448 571120232 กรณิการ์ ตะ๊น่าน คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

449 591121906 นุสรา วงมา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เคมี 

450 591120816 ศลิษา เสือดว้ง คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

451 571121314 พุธเยน็ อาชาประดิษฐ์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

452 601121406 เพญ็นภา จนัดากุล คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

453 581520240 สมิตานนั ทว้มสุวรรณ คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

454 601121713 มะลิ ทองใบ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

455 601121723 สุนิษา เปล่งชยั คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

456 591120629 เบญจวรรณ์ อ่วมวงษ ์ คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

457 601220309 จุไรวรรณ หวนจิตร คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

458 601220620 สกาวมาส เวชศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาจีน 

459 581120102 ชยัณรงค ์ พานทอง คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

460 591220119 จีรนนัท ์ วฒันะ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

461 601120329 สโรชา ใจครอง คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

462 591121816 รัตติยากร พุฒตาล คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

463 581120907 สันติภาพ เรืองฉิม คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

464 601520215 รัตนาภรณ์ เพชรทูล คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

465 591820109 ศราวธุ ดอนชาไพร คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

466 595120105 ศุวนนัท ์ ลอยฟ้าเจริญสุข คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

467 581320823 อารีรัตน์ กลมคีรี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

468 591720406 มณัฑนา รัตนปรีชา คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

469 581220306 กนกรดา ถาวร คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาสงัคม 

470 581320404 รัชนีวรรณ อ่อนศรี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาธารณสุขศาสตร์ 

471 581520209 อรวรรณ ม่ิงเมือง คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

472 601520132 ฐิติพร อํ่าดอนกลอย คณะวทิยาการจดัการ บญัชี 

473 571120126 กาญจนา เจริญพร คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 



474 571120807 กมลพชัร อนัลูกทา้ว คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

475 601120728 นํ้าเพชร มาตราช คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

476 581420113 แสงดาว ขาํเอ่ียม คณะวทิยาการจดัการ การเงินและการธนาคาร 

477 591120814 จนัทพร เกษภูงา คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

478 571120412 เบญจวรรณ พฒันาประพนัธ์ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

479 581120733 ฐิมาพร คาํมา คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

480 571120601 ภูธิณฐั เวฬุมาศ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา 

481 571120303 อนุสรา วงษไ์ว คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

482 591720526 เจษฎา เเนวโสภา คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

483 591420106 ภาวณีิ อุดมนาค คณะวทิยาการจดัการ การเงินและการธนาคาร 

484 581220601 ปฏิวติั จนัทร์คง คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

485 571120226 ศกัด์ิสิทธ์ิ ษมาจิตรุ่งเรือง คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

486 601320608 พรทิพย ์ ทาดี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ชีววทิยา 

487 611520127 รัตนาวดี ทองพิจิตร คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

488 581220508 ปติญญา แวงวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

489 591320812 ณฐัวรรณ ศรัทธานนท ์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

490 611121208 จิรพนธ์ ทองยิม้ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

491 611121001 อภิญญา บุรานนัท ์ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

492 601520118 ชนก เอ่ียมอํ่า คณะวทิยาการจดัการ บญัชี 

493 591820120 นุชนาฎ จาํปาทอง คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

494 611820107 สุกญัญา ทองแกมแกว้ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

495 2147483647 นฐัชนิกา สมสวนจิตร คณะวทิยาการจดัการ การท่องเท่ียวและการโรงแรม 

496 611520104 นํ้าทิพย ์ ดิษสอน คณะวทิยาการจดัการ บญัชี 

497 585120102 บุณยานุช ยา่งแกว้สกุล คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

498 611120812 สุภชัชา แพรพนัธ์ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

499 595520102 นางสาวนฤมล วนาศรีธาดา คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

500 605520123 นางสาวจนัทร คีรีกงัวาล คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 



วมิล 

501 605520124 
นางสาวดารา
รัตน์ กอ้นอิน คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

502 605720117 นายสุทธิพงษ ์ ไพรวลัยห์รรษา คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 

503 595720253 นางสาววริศรา อิสแมน คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

504 615420303 นายฉนัทชั แซ่มี คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

505 595820105 นายเฉลิมพล ยอดกลยทุธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

506 601120828 นายนครินทร์ ขมุทอง คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

507 611122219 ชลธิชา ดอยแกว้ขาว คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

508 611420408 อรัญญา ทกัทาย คณะวทิยาการจดัการ การจดัการทัว่ไป 

509 611120303 กนกพร เผกืพงษ ์ คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

510 601220408 วารุณี ปามา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาสงัคม 

511 581720101 ฐิระวฒั ช่วงวงศห์ลา้ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม เทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้า 

512 601120611 นิตยา เน้ือไม ้ คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

513 601120319 มุกรวี เมืองแสน คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

514 601120507 ภรณ์ทิพย ์ รูปดี คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

515 585120203 อศัวนิ เทียมจนัทร์ คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

516 591220819 กมลฉตัร คชฤทธ์ิ คณะวทิยาการจดัการ การท่องเท่ียวและการโรงแรม 

517 601120521 นพชัฌา เรืองสุข คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

518 591121903 วลพล แซ่วา้น คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เคมี 

519 601121428 นฤมล สงสนัน่ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

520 601720601 เพญ็นภา ทองแฉลม้ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม เทคโนโลยพีลงังาน 

521 575120213 เพญ็ทิพย ์ กาวโิล คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

522 581121321 ปุณยาพร กลดัลอ้ม คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

523 601120202 ธยาลกัษณ์ วฒันาไพรศิลป์ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

524 571120618 สหรัฐ สุมาลี คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา 

525 601121601 รักษิณา แซ่ทา้ว คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

526 581320819 อนุชา สุดสา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 



527 591121610 ศุภรดา สอนทะ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

528 591220406 วไิล ใจเสาร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาสงัคม 

529 591121411 ตวงพร อินทะนยั คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

530 591121415 ณฐักานต ์ บวัสด คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

531 601120324 ประวณีา แกว้เมือง คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

532 591220603 ทศันีย ์ สิงห์ลอ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

533 591220405 กญัญารัตน์ ศรีเดช คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาสงัคม 

534 591120804 ปิยะนุช ภสัสร คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

535 601120129 ลกัษณาวดี หอมดอกพลอย คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

536 591122003 คมกริช แยม้เอ่ียม คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา 

537 611120120 ธนาภรณ์ จนัธิดา คณะครุศาสตร์ ปฐมวยั 

538 601220908 เรืองวฒิุ ภูครองทอง คณะวทิยาการจดัการ การท่องเท่ียวและการโรงแรม 

539 601220917 ธนภรณ์ จุมภู่ คณะวทิยาการจดัการ การท่องเท่ียวและการโรงแรม 

540 591420505 สุภชยั เสือสูงเนิน คณะวทิยาการจดัการ การจดัการทัว่ไป 

541 591820131 ภาณุพงศ ์ อินปิก คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

542 571120436 ศรีไพร ตราชูคงวุฒิ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

543 611121015 พชัรธิดา มหึเมือง คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

544 601320823 สิริลกัษณ์ ทิพยส์ันเทียะ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

545 601220928 วชัรินทร์ ภาศรี คณะวทิยาการจดัการ การท่องเท่ียวและการโรงแรม 

546 611121407 ฟ้าใส เขม็ทอง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

547 591121818 ศิริลกัษณ์ ธรรมสอน คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

548 581120103 กญัญารัตน์ มานอ้ย คณะครุศาสตร์ ปฐมวยั 

549 581420115 สุกญัญา ฉิมพาลี คณะวทิยาการจดัการ การเงินเเละการธนาคาร 

550 591420304 ปทุมทิพย ์ จอนพงษ ์ คณะวทิยาการจดัการ การตลาด 

551 611220129 อาทิมา สุขปัน คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

552 591120301 สุธิตา รินทอง คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

553 611720214 จนัทร์นภา เกษหอม คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม เทคโนโลยพีลงังาน 



554 611120313 ปุณยนุช ทา้วสันติชูชยั คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

555 611121524 เสาวณีย ์ ธนัยาปภานิจ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

556 581121335 กญัญารัตน์ เพชรทูล คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

557 591220226 สุพรรณิการ์ จนัทร์ศรี คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

558 591121126 แสงเดือน แซ่วา่ง คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

559 581120222 อารียา โฉมหน่าย คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

560 581120219 ศิวะ ดิษฐธรรม คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

561 601121619 แสงรวี ดว้งดี คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

562 611120524 สุวภทัร วชิาชยั คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

563 2147483647 อาํนาจ นวลเปียน คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

564 611320202 ธวลัรัตน์ ศรีสุขสันตคี์รี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เคมี 

565 611420504 สุดาพร เเทนสมบติั คณะวทิยาการจดัการ นิเทศศาสตร์ 

566 591820336 ปิยพร สิงหะ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

567 611121711 ณฐักิตต ์ ทบัทิม คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

568 581720604 ปทุมรัตน์ สุดชาลี คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

569 571121140 กวนินา อํ่าสุพรรณ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

570 611121505 ภทัพงษ ์ แพงโตนด คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

571 611320211 ทวศีกัด์ิ หิรัญสิทธ์ิ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เคมี ว.ท.บ 

572 585420201 นางสาวกชกร สุกบวั คณะวทิยาการจดัการ การจดัการทัว่ไป 

573 595520121 นางสาวสุดารัตน์ แซ่มา้ คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

574 615520139 นางสาวพรนภา นาหิรัญคีรี คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

575 605120119 นางสาวฐิติพร กะลอ้ม คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

576 595120205 ขนิษฐา ธรรมสงบยิง่ คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

577 611120426 ตน้กลา้ พิมพสิ์งห์ คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

578 601121023 ธีรภทัร กุศลจิตร์ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

579 601220127 แสงเดือน จนัดี คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

580 591121328 พรธีรา เดชสนธิ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

581 581320107 ภทัรพงศ ์ คูณเมือง คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วทิยาการคอมพิวเตอร์ 

582 571120441 ณิชกานต ์ โคตรสีนวล คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 



583 601121520 หยดเทียน คาํเปีย คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

584 571120707 รําพึง ดวงคาํ คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

585 591320112 ยพุดี จุลสุข คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วทิยาการคอมพิวเตอร์ 

586 571121337 นิราวรรณ ปวนเตม็ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

587 571120717 ตวงทอง ประมวลสุข คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

588 571120721 คนึงนิจ คชรักษ ์ คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

589 601120706 รพีพรรณ สวรรคคี์รีเขต คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

590 591120802 อรปรียา ดาวลอย คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

591 581320606 อภชัฎา ปินไชยเครือ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ชีววทิยา 

592 571121141 อภิญญา ดีสุข คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

593 591320403 พรทิพย ์ จนัทร์นา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาธารณสุขศาสตร์ 

594 591220803 พลอยพิสุทธ์ิ มณีวนั คณะวทิยาการจดัการ การท่องเท่ียวและการโรงแรม 

595 591121526 วรรษมล เรืองจนัทร์ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

596 591121614 ณฐัพร ทองดี คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

597 591121512 จิราภา แซ่ลี คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

598 571120814 ศิริพร สอนโคกกลาง คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

599 591121222 พิรญาณ์ สาลี คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

600 571120118 ณฏัฐา สระทองเทียน คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

601 601121621 มนสิชา ศิลปไพรสณฑ ์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

602 591220228 กลัยา โมเทียน คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

603 581121104 อมัรินทร์ จนัทา คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

604 591220234 ภทัราวดี เหล่าเขตรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

605 601121701 นาตารี บุญมาก คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

606 591620128 สุรีรัตน์ ขนัติวงษ ์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 

607 601120416 ภาคภูมิ คุม้วงษ ์ คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

608 595120228 กลัยารัตน์ เจริญถ่ิน คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

609 611320418 ธนชัชา สมภกัดี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาธารณสุขศาสตร์ 

610 601520232 รววิรรณ เร่ือศรีจนัทร์ คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

611 601121729 อรณิช กุลประเสริฐ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 



612 571121024 อนุรักษ ์ สุนะตา คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

613 591820124 พชัราภรณ์ ประภารัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

614 601820229 สุรีรัตน์ แซ่โซง้ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

615 571121422 ภาณุวฒัน์ เน้ือไม ้ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

616 611320814 โสพิณยา พุม่ทุ่ม คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

617 601220906 สวติตา จินคาํ คณะวทิยาการจดัการ การท่องเท่ียวและการโรงแรม 

618 601620116 วรีศกัด์ิ การะถกัดี คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 

619 601420205 ขนิษฐา กิจชล คณะวทิยาการจดัการ การตลาด 

620 591121514 ศศิวมิล สะสม คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

621 581120713 วรีะชยั สามารถ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

622 571120829 ปัทมา จุมพรม คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

623 611820112 สุทรรศน์ รอดเป้า คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

624 591121712 โฉมสุดา มูลนนัไชย คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

625 591120311 สุพรรษา บุญเกิด คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

626 611212202 นพดล นาสืบ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

627 591121229 ชฎาพร พวงสมบติั คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

628 601320906 นิสาชล จนัทะระ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เทคโนโลยสีารสนเทศ 

629 581220919 เบญจวรรณ ช่างสอ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

630 611120621 กิตติพร ขนัเงิน คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

631 591120701 ณฐัวฒัน์ อุดมลาภ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา 

632 611220302 สโรชา หลกัหิน คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

633 611120726 พิกุลทอง จนัดา คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

634 611121425 พชัริดา จุลมุสิ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

635 571120815 นุสบา คาํชู คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

636 611122216 ปิยะฉตัร จนัทชุม คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

637 571120107 นภสัสร จนัทร์พุฒ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

638 611720110 อสัฎาวฒิุ บวัวฒัน์ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม เทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้า 

639 605520116 นางสาวดาราวลี แกว้เมือง คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

640 585420107 นางสาวเยาว ฉตัรกวนิกานต ์ คณะวทิยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 



ลกัษณ์ 

641 605720113 
นางสาวชลวนา
รักษ ์ ตาแส่ง คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 

642 595720241 นางสาวกาญจนา เชียงแทน คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

643 615820145 
นางสาวกญัญา
ภทัร โองก๋า คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

644 611530125 ปภาวรินทร์ เมศน์ธรรม คณะวทิยาการจดัการ บญัชี 

645 581220135 ณฐัสุภา หอมร่ืน คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

646 571120439 นวรัตน์ อินทพงษ ์ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

647 591320205 สิทธินนัท ์ พลอาจ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เคมี 

648 591121922 อุไรรัตน์ แซ่ยา้ง คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เคมี (ค.บ.) 

649 591120823 จินตจุ์ฑา ลว้นผาลึก คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

650 571121316 ดาวเรือง คาํดาํ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

651 601120208 อนิตา ปัญญา คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

652 601121624 สุพตัรา ตงคาํ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

653 601520119 เพชรฉฎาพร ชาญเขตการ คณะวทิยาการจดัการ บญัชี 

654 601120219 วรียา วงษร์าษฎร์ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

655 591320605 กาญจนา ศรีสุวรรณ์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ชีววทิยา 

656 611120506 จินดารัตน์ หนองหา้ง คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

657 591320818 มุธิตา ชะดาจนัทร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

658 591120303 สุชาดา คอ้มทอง คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

659 571321032 อชิรญา ทวทีรัพยล์ ํ้าเลิศ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

660 591120226 สุนนัทา ตาอุต คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

661 591120616 สุทธิภรณ์ ยิม้สวา่งแกว้ คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

662 571321006 อาทิมา ศิริย ัง่ยนื คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

663 601220105 อมรพรรณ ภูเชียงชา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

664 591121019 ศกัด์ิสิทธ์ิ สระเกษี คณะครุศาสตร์ พละศึกษา 

665 591320613 กมลวรรณ คร้ามเคลือ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ชีววทิยา 



666 601320425 เกตุกมล ป่ินมณี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาธารณสุขศาสตร์ 

667 611820122 พิยดา มิตรช่ืน คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

668 571121028 กมลวรรณ บุตรทรัพย ์ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

669 581220914 กนกวรรณ นาเกลือ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

670 591220524 ชฎาภรณ์ ทองพิมพ ์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาจีน 

671 591220702 นนัทิภา เขียวมณี คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ 

672 611121518 จริญญา กองสิน คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

673 601121423 จารุวรรณ ดีออ๊ด คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

674 581320709 ธีรติ พาทนั คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วชิาฟิสิกส์ 

675 591320704 กลัยสุ์ดา ชาประเสริฐ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ฟิสิกส์ 

676 581120609 นุชสรา ยอดสิน คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

677 611121514 บุศรินทร์ โยตะนนัท ์ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

678 591420522 สุกญัญา งานดี คณะวทิยาการจดัการ การจดัการทัว่ไป 

679 601121519 จารุวรรณ คงสุข คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

680 601121609 รดา กวนิวลยั คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

681 601120425 เจนนิสา สาแกว้ คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

682 601820221 ธิติมา ถมทอง คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

683 581320712 เกษศิรินทร์ ตาชัง่ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ฟิสิกส์ 

684 591720101 พงษสิ์ริชยั สายสวาท คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม เทคโนโลยวีศิวกรรมไฟไฟ้า 

685 601820204 ฉตัรชยั คาํกมล คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

686 571121413 ชยัญา หงษท์อง คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

687 2147483647 สมฤทยั สุคนัธปรีย ์ คณะวทิยาการจดัการ การท่องเท่ียวเเละการโรงเเรม 

688 571120917 เกศิณี กนัฑาบุญ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

689 611121403 องัศุมาลี สารสิงห์ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

690 591720513 สรวงสุดา สมช่ือ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

691 571120710 จิราภรณ์ ผสมใจ คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

692 581420126 นํ้าฝน ประทุมแมน คณะวทิยาการจดัการ การเงินและการธนาคาร 

693 571121235 คมสัน กะลาํพา คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

694 581121205 เกษร ปูู่ซาว คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 



695 611121525 วริศราภรณ์ สอนชิด คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

696 611121210 นรากุล หม่ืนวงั คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

697 571121428 อนงคน์าถ สิงห์เจดีย ์ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

698 581120333 สุนิสา แซ่มา้ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

699 581120306 พนัธ์ุพฤกษา แตงแกว้ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

700 591720123 วนิยั มีศรีสวสัด์ิ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม เทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้า 

701 585120209 ปริศนา อินตะ๊ยศ คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

702 581120229 สุวมิล มาปา คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

703 591120103 เพญ็นภา สืบสายรักกุล คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

704 611120903 เมฆขลา ศรีวชิา คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

705 591120119 ธนาภรณ์ สุขจิตร คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

706 601121016 เบญจมาศ ดิษฐเ์จริญ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

707 611120314 ปัตติยา ช่อองัชนั คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

708 581520303 อุรวี คุณสมบติั คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

709 611320409 นนัทวรรณ ตะ๊แน่ว คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาธารณสุขศาสตร์ 

710 611220615 วชิญาดา กอสัมพนัธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาจีน 

711 611320614 เจษฎา ออมฉิม คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ชีววทิยา 

712 585120107 สุเนตร บาํรุงวงษ ์ คณะครุศาสตร์ องักฤษ 

713 611320503 อรณี แซ่ทา้ว คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

714 571120502 อญัชลี พิสมยั คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

715 595520110 นางสาวศิรินทิพย ์ พรมอินตะ๊ คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

716 615520104 นางสาวลาํดวล ชฎาสอาด คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

717 615420428 นายพรเทพ คาํปึง คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

718 605820127 นายพิทวสั เตบ็หว้ยหา้ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

719 581220124 สุดารัตน์ แพงเพชร คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

720 601920109 จุติพร บุญลาย คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ วจิิตรศิลป์และประยกุตศิ์ลป์ 

721 601120615 ชลิต ศรีภุมมา คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

722 581620112 สุภาพร จงชานสิทโท คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 



723 591420122 นิสา อินทพงษ ์ คณะวทิยาการจดัการ การเงินและการธนาคาร 

724 601220311 พรศิริ แกว้ดวงผาง คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

725 591320424 อารีญา คาํไทย คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาธารณสุขศาสตร์ 

726 581320631 จนัทิมา แช่มชอ้ย คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ชีวะวทิยา 

727 591320413 นวลจนัทร์ กวนิวาณิช คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาธารณสุขศาสตร์ 

728 601120708 กมลวรรณ เมืองสองชั้น คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

729 601120421 พชัรียา แกว้วเิศษ คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

730 571121332 เพญ็นภา บุญกอ้น คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

731 585120201 พิจิตรา พงศช์ยัคีรี คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

732 601121403 กลัยา เเกว้บวัดี คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

733 571120730 นิตยา ธรรมโชติ คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

734 601120320 ชุติมา ใจวสิาร คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

735 575120227 จารุวรรณ อินทพงษ ์ คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

736 2147483647 มณฑิภา พรมสังเกตุ คณะครุศาสตร์ ปฐมวยั 

737 591120825 อภิวฒัน์ สุริยะแสง คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

738 581121309 ศุภิสรา บุญเลิศ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

739 591120420 ขนิษฐา อยูทิ่ศ คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

740 581120615 ปานตะวนั รางแดง คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

741 575120220 อภิญญา ภูครองหิน คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

742 591420404 สุพรรษา อ่อนโพธา คณะวทิยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

743 591220518 นิตยา แซ่วา้ง คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาจีน 

744 581220311 ลลิดา ทองทบั คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาสงัคม 

745 601430105 พิไรพนัธ์ ดีออ๊ด คณะวทิยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

746 591320615 แพรวา พรมทอง คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ชีววทิยา 

747 581320602 สุวนนัท ์ พิมพอ่์อนตา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ชีววทิยา 

748 591120312 รัตติกาล ศรีแกว้ คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

749 601320201 ญาณจัฉรา ทรงวมิลศิริ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เคมี 

750 581220147 ผกามาศ มือขนุทด คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

751 581220318 เกศแกว้ อยูก่รัด คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาสงัคม 



752 591121509 ศิริพร บุญเลิศ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

753 581120608 จิราวรรณ กรตุม้ คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

754 591320415 ศิริขวญั งามเจริญ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาธารณสุขศาสตร์ 

755 571121227 ชนิสรา ยอดเถ่ือน คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

756 581620215 สายธาร ขอนดอก คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 

757 591320505 ไพลิน รอดเขียว คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

758 571120501 พนสัว ี หวนจิตร คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

759 601120327 อรณิชา ศิริประโชติ คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

760 591120810 อรวรรณ เงินทอง คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

761 601320503 วจิิตรา ศิลาเงิน คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

762 571120506 นิพาดา บดีรัฐ คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

763 591520106 เจนจิรา คาํมะปะนา คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

764 591220607 ภาวนีิ สิงห์อุดร คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
บรรณารักษศาตร์และสารสร
เทศศาตร์ 

765 571121138 วนชัพร เกิดพงษ ์ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

766 601430202 อรุณวตรี พรมเนตร คณะวทิยาการจดัการ การจดัการทัว่ไป 

767 591121821 สุกนัยา ปาระวติั คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

768 591121321 ทพัพสาร เทศไธสง คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

769 591121806 สุธีรา เตบ็โหง้ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

770 601120816 ธนเทพ เด่ียววาณิช คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

771 591720110 ณฐัวฒุ นาคกนก คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม เทคโนโลยวีศิวกรรมไฟไฟ้า 

772 601920114 ภคัพงษ ์ ฉายเนตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ วจิิตรศิลป์และประยกุตศิ์ลป์ 

773 571120812 ศิริวธุ พิศิริ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

774 581121202 ภกัจิราภรณ์ ยอดศรี คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

775 571120821 เกษมศกัด์ิ บวัเผยีน คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

776 571120140 วชัรินทร์ กลีบกลาง คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

777 571120520 กรรณิการ์ พงษก์องดี คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 



778 581420105 วลิยัวรรณ จนัทร์ทา คณะวทิยาการจดัการ การเงินและการธนาคาร 

779 571120310 พิสุทธิลกัษณ์ พงโอสถ คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

780 581121225 ณจัฉรียา ปาสุนนั คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

781 601120404 จุฑามาศ ยนืยาว คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

782 591320614 รสสุคนธ์ โสภาค คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ชีววทิยา 

783 601220803 เกตสิริ เทียมเพชร คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ 

784 611321106 สุรเดช มีสุข คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 

785 571121129 สิริพร นอ้ยแกว้ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

786 611620107 ณฐัพร มานะจกัร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 

787 611720404 อนนัต ์ พานสุวรรณ์ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม เทคโนโลยก่ีอสร้าง 

788 611420510 ศิรินภา ขรุะสะ คณะวทิยาการจดัการ นิเทศศาสตร์ 

789 591120128 กตญัชลี พวงมาลยั คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

790 585120129 นนันิกา ปัญญา คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

791 581220908 แนนมณี อวยชยั คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

792 611320811 สหสัวรรษ อัน๋ดอนกลอย คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

793 591420314 สุปราณี คู่สวด คณะวทิยาการจดัการ การตลาด 

794 591820212 พร้อมศิริ กฤษวงค ์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

795 581420212 กาญจนา ลีจอ้ย คณะวทิยาการจดัการ การตลาด 

796 601720239 ติณณภพ อรุณบรรพต คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ 

797 611620118 ธิดาพร มาคุม้ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 

798 581720304 สุวชิยั เเสงดาวเด่น คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ 

799 605530106 นางสาวสุวนนัท ์ แซ่กือ คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

800 615520122 นางสาววรรณิดา ยอดอาํนาจ คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

801 605120227 นางสาวพีรดา ใจวงศรี คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

802 575120325 นายปรีชา ดอกรักพนา คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

803 615820130 นางสาวรุจิรา ปัญญาใส คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

804 615820103 นางสาวสุจิตตรา แสงเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

805 615820139 นายธนรัตน์ จนัทร คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

806 571120544 พิมพอ์นงค ์ มงคลการ คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 



807 601120610 พชัราภรณ์ บุญหนกั คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

808 601420116 ชนากานต ์ ช่างปรับ คณะวทิยาการจดัการ การเงินเเละการธนาคาร 

809 601220326 ทรงพล ใจเดช คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

810 581820137 สุพิชา รอดแกว้ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

811 571120418 สมใจ เกตุพงษ ์ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

812 591121908 สุธิมา จาดโห้ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เคมี ค.บ. 

813 571120708 สุทิวสั ทองสกุล คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

814 601220224 ฑิฆมัพร คุม้ไพรี คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

815 571120202 มณีวรรณ มะยมหิน คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

816 591120615 สุประวณ์ี นกเท่ียง คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

817 595120201 นริสา ใจแปง คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

818 581620116 นิชกานต ์ สอนเเกว้ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 

819 591121727 สุขใจ สมยัสกุลวนา คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

820 591120410 มงคล ย ัง่ยนืคุณธรรม คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

821 591220407 อภสันนัท ์ วงศพ์ิชยั คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาสงัคม 

822 611320602 ภาวณีิ ภู่ทอง คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ชีววทิยา 

823 591220108 วาทินี ทศัสวสัด์ิ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

824 581120821 เจริญ แซ่วา่ง คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

825 601520227 ปิยะดา ชีตาลกัษ ์ คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

826 601121306 สมฤดี คาํภา คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

827 581520206 นนัทิยา ชาลีเป่ียม คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

828 601121307 วชุิดา ทองสถิตภู คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

829 601520109 พิริยาภรณ์ สุดนุช คณะวทิยาการจดัการ บญัชี 

830 581420130 ลลิตภทัร อุดนคร คณะวทิยาการจดัการ การเงินและการธนาคาร 

831 611121424 กญัญารัตน์ พิมพา คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

832 591121812 สุวรรณา บุตรนํ้าเพชร คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

833 581420118 ธญัลกัษณ์ ทิมทยั คณะวทิยาการจดัการ การเงินและการธนาคาร 

834 571120123 ศิริรัตน์ บุญนา คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

835 571120629 แสนสุข แซ่วา่ง คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา 



836 571120547 ธาราทิพย ์ รักสีขาว คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

837 581320501 สุดารัตน์ เหล่าจนัทร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

838 611320419 พนิตพิชา ลาแกว้ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาธารณสุขศาสตร์ 

839 581720401 เฉลิมพล หนูหม่ืน คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
ออกแบบและพฒันา
ผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม 

840 581120512 นราธิป พาสนุก คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา 

841 611620135 ฐิติพร โพธ์ิมาก คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 

842 591121523 ศราวฒิุ พรมชมพ ู คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

843 601320602 อรัญญา สมหวงั คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ชีววทิยา 

844 601120603 สุวจณีย ์ วฒิุ คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

845 591121111 จิตสมา ตะพานแกว้ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

846 581120525 ศศิธร คาํใส คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา 

847 611120126 ยภุารัตน์ เร่ือศรีจนัทร์ คณะครุศาสตร์ ปฐมวยั 

848 611520219 ปนดัดา สมใส คณะวทิยาการจดัการ บญัชีบณัทิต 

849 591720114 วฒิุชยั ป้ันเก้ียว คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม วศิวกรรมไฟฟ้า 

850 581220920 ชมพนุูท มงคลการ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

851 611121030 ปาริชาติ ธญัชาติไพศาล คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

852 601121021 แสงทิพย ์ นิธิเมธา คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

853 581120208 ปณฐัดา คาํสุวรรณ คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

854 581520322 ศิริวรรณ ภูมี คณะวทิยาการจดัการ การบญัฃี 

855 581520316 ชรินทร์ เปล่ียมพลอย คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

856 611121616 พชัรี จนัลองวนา คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

857 601220625 ฉนัทนา ยนืยงคีรีมาศ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาจีน 

858 611920107 กุสุมา ป่ินทอง คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ วจิิตรศิลป์และประยกุตศิ์ลป์ 

859 611530102 นนัทนา นนัทะโชติ คณะวทิยาการจดัการ การบญัฃี 

860 601122030 คงศกัด์ิ ชาวตระการ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา 

861 611120821 ณฐัพร สังกลม คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

862 595520109 นางสาวองัคว์รา ปัญญา คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 



863 585520124 นางสาวณชัชา 
กาญจนพนัธ์
บุญ คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

864 575120308 นางสาวปัทมาพร ถาปัน คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

865 595720134 นางสาวอรวรรณ ปินตาแกว้ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 

866 615420331 นางสาวช่อผกา กอ้นนคร คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

867 581320209 เสาวลกัษณ์ แซ่ยา้ง คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เคมี (ค.บ.) 

868 591220602 รุ่งทิวา ฉตัรชยัสุริยา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

869 581120605 วฒิุนนัท ์ ทา้ววงษ ์ คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

870 581720412 วชัระ ใจแป้ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
ออกแบบ
ผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม 

871 591121921 จุฑามาศ ไชยศรี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เคมี 

872 591120415 ณฏัฐณิชา ใจแสน คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

873 591122018 เมธา โอบออ้ม คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา 

874 591620132 วราพร เช่ียวธญักร คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 

875 591120221 สุทีน ชลรสสายนที คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

876 601320302 กญัญาลกัษณ์ อนนัตวฒิุ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 

877 581320103 ฉตัรชยั ธารนาม คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วทิยาการคอมพิวเตอร์ 

878 581220240 เจนจิรา เยยโพธ์ิ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

879 571120219 ลดัดา เป๊กทอง คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

880 571121228 พนิดา ชัง่ทอง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

881 611120713 สิรินิสาพร ด่อนคร้าม คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

882 591120506 อจัฉรา โสดา คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

883 591120525 ฐานิดา แดงไผ ่ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

884 601121210 ธนาพร เกตุมี คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

885 611121409 สิวลี อะมะระดี คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

886 611220118 เปรมสุดา ประดิษฐนุช คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

887 591121620 อรอนงค ์ วนัเทพ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

888 591121408 ธณาพร สิงห์ลอ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 



889 601220611 เบญญาภา สระทองออ้ย คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาจีน 

890 601120116 ชลธิชา วชิาพลู คณะครุศาสตร์ วชิาการศึกษาปฐมวยั 

891 571120651 เสฏฐวฒิุ เลิศจรัสงาม คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดนตรี 

892 591122019 ณฐัวตัร พดัชาวนา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา 

893 591220131 อรณี ทอ้งฟ้าธาํรง คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

894 571121112 เกวลี ดียศ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

895 571120124 โศภิดา ผลบุญ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

896 601121610 ปิยะพร ภูไทพนาวลัย ์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

897 591121807 สุวนนัท ์ บุญธานี คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

898 601220601 ศิริพร จนัทร์ฉาย คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาจีน 

899 581120617 ติรภา คุม้ครอง คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

900 601430110 นํ้าฝน พุทธเจริญ คณะวทิยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

901 591720410 พิมพพ์าพรรณ มูลสืบ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

902 611120716 ปฏิภาณ คะเนนอด คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

903 601320803 ฉตัรฑริกา พิทกั คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

904 611120608 เกวลี สร้อยสังวาลย ์ คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

905 591420128 ชลธิชา กลว้ยตระกลู คณะวทิยาการจดัการ การเงินเเละการธนาคาร 

906 581520107 ภทัรวดี วนัชูพร้ิง คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

907 611121417 ลกัษิกา สีคาํขลิบ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

908 611120319 ปิยฉตัร คชฤทธ์ิ คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

909 591220315 เบญจมาภรณ์ มงัคละทีป คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

910 581121107 ธญัญารัตน์ ยายอด คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

911 591220102 สุกญัญา บวับาน คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

912 601320816 มนตรี แซ่ย ั้ง คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

913 601120312 เสฏฐวฒิุ ใจชมภู คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

914 581120319 กมลวรรณ ดีหนอ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

915 611430122 วนัยีห่วา โสดา คณะวทิยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

916 581121132 อนุพงษ ์ คาํทอง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 



917 581220420 ลกัขณาวรรณ ยทุธพนัธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาจีน 

918 581120809 วราภรณ์ วดัพว่งแกว้ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

919 611520206 นฤมล โยธาธรรม คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

920 611120311 รินรดา เมรัตน์ คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

921 581720115 วลงัการ ฉิมสุพร คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
เทคโนโลยไีฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

922 611320203 เดือนเพญ็ แสนหลวง คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เคมี 

923 581720601 กาญจนาพร สุขชอ้ย คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

924 581720638 วนัดี อ่อนขจร คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

925 611420314 สุนิสา นารอด คณะวทิยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

926 2147483647 รัตนา ขวญัมา คณะวทิยาการจดัการ บญัชี 

927 611120202 เดือนเพญ็ ย ั้งยนืกสิกิจ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

928 611120624 รัตนาวดี ขจดัภยั คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

929 611121523 โยษิตา ปานฤทธ์ิ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

930 611420311 วรรณภา โตทวี คณะวทิยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

931 615430105 
นางสาวประไพ
ทิพย ์ แสนอินตะ๊ คณะวทิยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

932 615420308 นางสาวจุฑารัตน์ มาแดง คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

933 615820102 นายศรัณย ์ ภิรมยอ์าภา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

934 581220120 กนกวรรณ โพธ์ิศกัด์ิศรี คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

935 601820128 มาริสา ทองเงิน คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

936 591520212 อภิชญา ล้ือยอด คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

937 601320829 กลัยรัตน์ ขาํวงษ ์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

938 571121327 วรรณฤดี ศกัด์ิเอ่ียม คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

939 581320116 ไพลิน สุ่มแกว้ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วทิยาการคอมพิวเตอร์ 

940 601121404 สุชานรี จ่าแสง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

941 571120617 จตุพล คงโพธ์ิ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา 

942 571121347 เปรมฤทยั บริรักษ ์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

943 571120217 ผกามาศ ป่ินแกว้ คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 



944 601220305 ลลนา บุญสิทธ์ิ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

945 611120718 วชิระ จนัทร์อ่อน คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

946 601120218 ศิรินทร์ วงคส์ัมฤทธ์ิ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

947 571120724 อมิตตา ทรัพยเ์จริญ คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

948 581320609 วชัรากร อุ่นทอง คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ชีววทิยา 

949 571321001 พิมพผ์กา กาํเนิดมี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

950 581820336 พชัรินทร์ หนูมา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

951 581120616 นพาพร รุ่งสวา่ง คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

952 581220149 แพรพรรณ ล้ีนาํ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

953 601720618 ธญัญลกัษณ์ บุตรศรีเพชร คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม พลงังาน 

954 591220522 ณฐัพล สีหจกัรติวงศ ์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาจีน 

955 601320827 วรีรัตน์ สุคาํตา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

956 591120406 ผอ่งพรรณ มูลสัน คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

957 601820114 นํ้าทิพย ์ เอกวฒัน์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

958 591121301 หทยักาญ มัน่คง คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

959 591121515 วภิา สารีสุข คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

960 581320610 พชัรีพร เอมสกุล คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ชีววทิยา 

961 581720722 สายชล ขอนดอก คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
เทคโนโลยกีารจดัการโลจิ
สติกส์ 

962 601620129 สมฤดี ยอดเพชร คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 

963 601121722 ชดารัตน์ เทียนพลชยั คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

964 581320301 รดามณี มัน่คง คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 

965 591120812 จกัรนรินทร์ ปัญญาคาํ คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

966 601320705 สุทธินนัท ์ สมีราย คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ฟิสิกส์ 

967 601220910 นพวรรณ ทรัพยก์ล่ิน คณะวทิยาการจดัการ การท่องเท่ียวและการโรงแรม 

968 591220204 หทยัรัตน์ ชมภู คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

969 591720517 ขรรคท์อง อวยสวสัด์ิ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

970 581720731 จนัทนี นอ้ยเอ่ียม คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

971 571120419 มุขรินทร์ พิมพไ์ธสง คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 



972 591120923 ณฐักานต ์ ยะหวัฝาย คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

973 591120712 กมัพล ศิริวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา 

974 611320617 รสสุคนธ์ เสาวนิจ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ชีววทิยา 

975 601320424 เจนณภา อินเมฆ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาธารณสุขศาสตร์ 

976 601320409 ปวณีา แจ่มหมอ้ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาธารณสุขศาสตร์ 

977 581320705 ปัญจพล ธูปหอม คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ฟิสิกส์ 

978 611120511 วฒิุชยั แซ่ยา่ง คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

979 581120527 จกัรรินทร์ อินทจร คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา 

980 611120316 กญัญารัตน์ คงมัน่ คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

981 611121615 สุธาสินี วนัเสาร์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

982 581420331 ณฐัภูมิ ศรชยั คณะวทิยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

983 585120104 ศิริวรรณ คาํมะณี คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

984 591120530 ณฐัริกา จะ๊สุนา คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

985 581220511 อภิรัตน์ นวลจนัทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

986 581120220 sirilak klinthup คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

987 601121628 รจนา แซ่ลี คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

988 591220225 ปิยวรรณ อ่อนจ๋ิว คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

989 581220111 เพชรรัตน์ อินเล้ียง คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

990 581720633 วรางคณา ใจภกัดี คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

991 611320826 จิรายุ แซ่ยา่ง คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

992 585120233 ปาริฉตัร เกตุจีน คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

993 601122027 สมรักษ ์ อํ่าขวญั คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา 

994 601120917 ศุภมิตร แซ่ล้ี คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

995 581720632 กลัยรัตน์ โสชาลี คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

996 601220911 อทิตย ์ ทองทา คณะวทิยาการจดัการ การท่องเท่ียวและการโรงแรม 

997 601120803 ปวณีา คงเกิด คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

998 601120813 จิตรภณ เเซ่วา้ง คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

999 581120420 เกตุวดี เช้ือเงิน คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 



1000 611520137 กญัญาลกัษณ์ พรมอน้ คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1001 611420405 นนัทนี ทะเหมย คณะวทิยาการจดัการ วทิยาการจดัการทัว่ไป 

1002 611220621 วรรณา ไพโรจน์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาจีน 

1003 585420231 นางสาวป่ินอนงค ์ ก๋องป๊ก คณะวทิยาการจดัการ การจดัการทัว่ไป 

1004 575120219 นายพทัธยากร เข่ือนวชิยั คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

1005 595720250 
นางสาวปัทม
วรรณ ปะนนัตา คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

1006 611320608 ขนิษฐา พิลึก คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ชีววทิยา 

1007 611121521 ศิริลกัษณ์ พรมฟัก คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

1008 601121011 มิรันตี พินศรี คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

1009 601120217 ฉตัรกฤษ ประสิทธิเขตกิจ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

1010 601120220 กญัญารัตน์ กลํ่าเจริญ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

1011 601920110 กนัยกรณ์ อินทร์คาํ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ วจิิตรศิลป์และประยกุตศิ์ลป์ 

1012 581220108 พรวมิล รัตนติกุล คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

1013 581320617 กสัมาวรรณ ครองยทุธ์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ชีวะวทิยา 

1014 601220319 ภูริตรา แกว้คาํทูล คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

1015 601220201 สราวธุ โตทวี คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

1016 591420131 อรอนงค ์ วงคเ์มืองคาํ คณะวทิยาการจดัการ การเงินเเละการธนาคาร 

1017 601220341 อจัฉราพร โตรูปสม คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

1018 601530108 ภสัสร ดารานอ้ย คณะวทิยาการจดัการ บญัชี 

1019 601220115 สิริมา รูปใหญ่ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

1020 581820415 ณฐัฐิกาญจณ์ วงคปั์ญญา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

1021 575120320 นภาพร สุระดี คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

1022 601120322 ปนดัดา โพธ์ิเมือง คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

1023 581220201 สัจจา พุกนุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

1024 601220314 ปวณีา พุทธงั คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

1025 571120212 สุวนนัท ์ จนัทร์สอน คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

1026 591120801 สุดารัตน์ ทองเอ่ียม คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 



1027 591220229 วชัราภรณ์ บุญยนื คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

1028 591120627 ไพลิน อร่ามรุณ คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

1029 601320821 วไิลวรรณ ศรีโยธา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

1030 601120411 ทศันวรรณ ท่าเสา คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

1031 601121217 บุญรัตน์ ม่ิงใย คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

1032 581520207 เจนจิรา วงษเ์ขียด คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1033 591120617 ทรรศนีย ์ วดัแพง คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

1034 601121703 สุวนนัท ์ มาเตียง คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

1035 601121719 นทัธมน ดว้งรักษา คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

1036 601121411 จุฑามาศ ดว้งปลี คณะครุศาสตร์ วชิาภาษาไทย 

1037 591121618 เมทินี จนันอ้ย คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

1038 591320203 แพรวพรรณ ป้ันฉาย คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เคมี 

1039 601121603 ชรินรัตน์ อุดมสุข คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

1040 581121230 ปนดัดา สีหะวงค ์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

1041 581320636 นิมิตร แสนยาเจริญกุล คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ชีววทิยา 

1042 591121629 กสิณา แซ่ซง้ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

1043 591120920 วรีะพจน์ มีต๊ิบ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

1044 501121127 จุรีรัตน์ ศิริวรรณ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

1045 571120405 ธงชยั แซ่ยา่ง คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

1046 611220425 สุพิชฌาย ์ เพียรธญัญการ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาสงัคม 

1047 601220120 อารียา รักกะพนัธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

1048 591420531 ธีระ จิตตห์าญ คณะวทิยาการจดัการ การจดัการทัว่ไป 

1049 601120409 ปรารถนา เงินฉลาด คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

1050 611820127 วภิาดา จนันาค คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต 

1051 601520115 นิตยา สายนวน คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1052 61120307 รุ่งนภา สุขสาย คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

1053 2147483647 ปรารถนา ใจงาม คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

1054 591420133 สุชาดา มารศรี คณะวทิยาการจดัการ การเงินและการธนาคาร 



1055 581320416 พรพิมล ปุ้นชยั คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาธารณสุขศาสตร์ 

1056 591121828 อารยา กิมิพนัธ์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

1057 6111208 จุฬาลกัษณ์ สอนนิล คณะครุศาสตร์ พละศึกษา 

1058 591120501 นนัฐญา มโนมยั คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

1059 611820106 พิชญา เพง็ชา้ง คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

1060 601320414 สุภาพร สีออน คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาธารณสุขศาสตร์ 

1061 591420413 หริญทิพย ์ เผา่พลทอง คณะวทิยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1062 601320301 ณฏัฐธิดา วงศค์าํ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 

1063 611121408 อญัชลี ทาํทอง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

1064 591520231 ปริสา พรมดอนกลอย คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1065 571121027 ณฐัชยา อินทร์วงศ ์ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

1066 581520122 สุนนัทกานต ์ ตณันิติศุภวงษ ์ คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1067 604120402 อลิษา นาโตนด คณะวทิยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1068 611220326 ภทัราวดี บุญศรี คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

1069 591320302 ฐณพรรณ คงเงิน คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 

1070 601320203 สยมภู บุญจนัทร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เคมี 

1071 601120701 เมธาสิทธ์ิ กล่ินคูณ คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

1072 601120702 ธีราพร รอดคุม้ คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

1073 611320824 รัตนาภรณ์ แสนหาญชยั คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

1074 591220111 นภสัสร เกตุแกว้ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

1075 611121508 ธญัญลกัษณ์ ยอดเพชร คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

1076 581120725 องัคณา ดิษสวน คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

1077 591820140 ชรินรัตน์ จีบกลํ่า คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

1078 591420707 ฉลองรัตน์ ทกัทว้ง คณะวทิยาการจดัการ เศรษฐศาสตร์ 

1079 591120519 วนัลี ประดบับุญ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

1080 581120305 จนัทรา มีนา คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

1081 581420604 ธีรพล เหมบุรุษ คณะวทิยาการจดัการ เศรษฐศาสตร์การเงินการคลงั 

1082 591121709 อาํพร ตระกลูศรี คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 



1083 581121120 ฐิติพร ศาสะนะ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

1084 581120415 วนัเพญ็ กนัยา คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

1085 591120517 สุวภิา แสนใจกลา้ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

1086 581120106 ฐิติกานต ์ นิพนธ์ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

1087 591320825 ณฐัวตัร ครุธพนัธ์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

1088 581220116 รุ่งนภา กาวงศ ์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

1089 581120304 นลิตรา อุดถา คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

1090 571120805 อรอุมา กรวยทอง คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

1091 611121601 วชุิดา เทศพรหม คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

1092 611121806 นพเกา้ นุ่มเกล้ียง คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เคมี 

1093 581320427 ช่ืนชีวนั ดารากมล คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาธารณสุขศาสตร์ 

1094 585120109 ทศันียว์รรณ ใจนา คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

1095 611320612 นฐัรินทร์ พนัธ์ศรี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ชีววทิยา 

1096 581720619 จุฑาวดี มุ่งเจริญ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

1097 591820303 ลลิตา ชมเชย คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

1098 6112201 มสัยา พลเช่ียว คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

1099 601720405 รัตนา แซ่มี คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

1100 611120721 สุดาวลัย ์ แซ่ยา่ง คณะครุศาสตร์ สงัคม 

1101 611320625 ณฐัชญา นามยั คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ชีววทิยา 

1102 611320421 พิชิต แซ่ลี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาธารณสุขศาสตร์ 

1103 611320407 ศตวรรษ นภารัก คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาธารณสุข 

1104 611430136 พชัราพรรณ์ นอ้ยปานะ คณะวทิยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1105 581220210 นิรชา เยน็ฉํ่า คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

1106 611420231 วรัิช ยา่งแกว้สกุล คณะวทิยาการจดัการ การตลาด 

1107 595420208 นายปิยะชยั อยา่งย ัง่ยนื คณะวทิยาการจดัการ การจดัการทัว่ไป 

1108 585420208 นายพงศห์สัดิน มาสขาว คณะวทิยาการจดัการ การจดัการทัว่ไป 

1109 585420210 นางสาวยวษิฐา กาวแิหง คณะวทิยาการจดัการ การจดัการทัว่ไป 

1110 605520117 
นางสาวเบญจ
รัตน์ ยอดแกว้ คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 



1111 615820106 นางสาววาทินี  เสถียรวรีะกุล คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

1112 601120212 ชลิดา อ่ิมสะอาด คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

1113 601220407 พรพิมล เช้ืออุดมสุข คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาสงัคม 

1114 601120209 ณฎัฐธิดา ช่อชั้น คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

1115 591320423 ชนิตา หวานชิต คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาธารณสุขศาสตร์ 

1116 581220127 ชลธิชา ลอพนัธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

1117 591120914 ชินดนยั แซ่มี คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

1118 571120228 อภิญญา โสประดิษฐ คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

1119 581121106 กรรณิการ์ คุม้เหตุ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

1120 571120714 ธีรพล โสภาค คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

1121 591121211 ณฐักมล วเิศษสุมน คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

1122 581121324 ปดิวรดา ปัญญามูล คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

1123 581320305 กฤษญาภรณ์ มีสก ุ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 

1124 591120206 กฤติยาภรณ์ เสือคลา้ย คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

1125 591220511 บุษยา พยอมหอม คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาจีน 

1126 595120203 มนตรี คลา้ยบุญโต คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

1127 601121220 เพชรลดา คาํใส คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

1128 611121802 ทกัษพร นิลละออ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เคมี (ค.บ) 

1129 601121717 รณชยั พรศกัด์ิ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

1130 591320626 นพชยั คาํเหมย คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ชีววทิยา 

1131 601121706 พชัรพล เป้จัน่ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกาา 

1132 581620202 กิตติพงษ ์ มิดทา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 

1133 591120526 สาสิตรี ก่ิงจาํปา คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

1134 581220937 มนญัญา แจ่มหมอ้ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

1135 571120623 ลลิตา งามตรง คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา 

1136 601220621 วภิาดา จุ่นพนัธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาจีน 

1137 571121127 จิราพร ลกัษณะ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

1138 581720720 พรรธน์ชญมน แจ่มทุ่ง คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจีสติกส์ 



1139 591122010 นพดล สันคะนุช คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา 

1140 591820142 รุจิรา บรรชา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

1141 581120620 ปกรณ์ แสงกระจ่าง คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

1142 591620110 นฐัวฒัน์ เอ่ียมครอง คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 

1143 571120914 ผลัยศุ์ภา ตอ้งกระโทก คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

1144 601520213 กลันิกา มานอ้ย คณะวทิยาการจดัการ บญัชี 

1145 601520208 วรัญชิต เขตร์ขนั คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1146 581320818 ณฐัมน ครุชพนัธ์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

1147 581221005 ณิชกานต ์ เหลาประดิษฐ์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาสงัคม 

1148 591720106 วชัรากร ศรีแตง คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม เทคโนโลยวีศิวกรรมไฟไฟ้า 

1149 611120304 สุภารัตน์ อินตน้วงค ์ คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

1150 591120218 นุสบา รักสงวน คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

1151 581120528 เขมจิรา คาํกอ้นแกว้ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา 

1152 601121818 ธีรภทัร บวัขาว คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เคมี 

1153 581520211 อาภาภรณ์ ศรชยั คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1154 591420324 สุพรรษา อบเชย คณะวทิยาการจดัการ การตลาด 

1155 591920108 พรนิชา สมคัรเขตรการ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ วจิิตรศิลป์และประยกุตศิ์ลป์ 

1156 601120308 ปาริตา อาบวารี คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

1157 601120313 จิรภทัร์ ทาสุ่ม คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

1158 581121118 สุภาวดี เอ่ียมสาํอางค ์ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

1159 591720521 สุวรรณา ชูเชิด คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

1160 581120212 ธรรมลกัษณ์ พุม่ใย คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

1161 611520207 อญัชลี จนัทะเสน คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1162 591420310 ฐิติกานต ์ พิลยัพงษ ์ คณะวทิยาการจดัการ การตลาด 

1163 571121103 นิศารัตน์ วฒันา คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

1164 591820235 กชกร สุขสัมพนัธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

1165 611120325 บุญสิตา อินไผ ่ คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

1166 611320402 ชฎาพร จริรัมย ์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาธารณสุขศาสตร์ 

1167 611520203 วนิลยา เงินสุข คณะวทิยาการจดัการ บญัชี 



1168 581120326 ธิดาพร จนัทร์แยม้ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

1169 611320408 ฐิติรัตน์ แซ่กอ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาธารณสุขศาสตร์ 

1170 601420514 สกาวเดือน อ่ิมชา คณะวทิยาการจดัการ การจดัการทัว่ไป 

1171 615530103 นางสาวณฐัชา ปวงคาํใจ คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1172 605120226 นางสาวมณีรัตน์ วารินสุก คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

1173 615820114 นางสาวกนัตฤ์ทยั ไชยชนะ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

1174 601420102 โสริญา นารอด คณะวทิยาการจดัการ การเงินเเละการธนาคาร 

1175 601720426 ฉตัรสิทธิ ประสิทธิเขตกิจ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

1176 601420101 ญาณิศา นาเกตุ คณะวทิยาการจดัการ การเงินเเละการธนาคาร 

1177 601220403 สุมิตรา วงศบ์ูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ พฒันาสงัคม 

1178 601420120 ปภาว ี บดีรัฐ คณะวทิยาการจดัการ การเงินและการธนาคาร 

1179 571120420 ชลธิชา ใส้พงษ ์ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

1180 601220337 วลิาวรรณ ธรรมขนัติพงษ ์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

1181 585120210 สุชาวดี อุปาระสินธุ คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

1182 581420324 นิลาวรรณ ช่ืนในจิต คณะวทิยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1183 571120209 มนัทนา สุวรรณะ คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

1184 581121307 นิตยา จูดว้ง คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

1185 591420401 ดวงกมล กล่ินทรง คณะวทิยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1186 591320409 วนัดี ราชทรัพย ์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาธารณสุขศาสตร์ 

1187 591121205 ลดาวลัย ์ ธารานาถ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

1188 591121704 ณฐันยั แซ่วา้น คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

1189 591520228 ไอลีน วงษย์ะลา คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1190 591420125 สุพรรณี คมปลาด คณะวทิยาการจดัการ การเงินและการธนาคาร 

1191 591320801 พชัราพรรณ วนัทุมมา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

1192 591420307 พิศมยั จนัทร์คีรีรุ่ง คณะวทิยาการจดัการ การตลาด 

1193 591520226 มทันา ฤทธ์ิแกว้ คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1194 591220422 พณาวนั กนัทะเมา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาสงัคม 



1195 6111205 ปิยพร แซ่ย ั้ง คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

1196 571120513 นุศรา ศรีวจิารย ์ คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

1197 601820218 กฤษณะ พนมวาส คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

1198 571321020 มลัลิกา บุญประเสริฐ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

1199 591220703 วรรณา เมทา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ 

1200 591220129 เกวลิน จนัทร์คง คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

1201 571120130 สุภาพร เพิ่มวงษม์าก คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

1202 591320706 เสาวลกัษณ์ เกตุสมาน คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ฟิสิกส์ 

1203 571120131 อามิศรา คบสระนอ้ย คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

1204 591420533 สุทศันีย ์ ช่ืนผล คณะวทิยาการจดัการ การจดัการทัว่ไป 

1205 601121017 เสาวภาคย ์ งอ้มเขียว คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

1206 581320825 กนกพร เขียวขาํ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

1207 581320815 อรณัญช์ สิงห์เรือง คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

1208 611121019 ปาริชาติ สุพิศ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

1209 611320502 วลัญา ประทุม คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

1210 581120125 นุชจรีย ์ แกว้คลา้ย คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

1211 591121719 พิมพนิ์ภา เขียวสีทอง คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

1212 591420110 สริสตา โปทาเมือง คณะวทิยาการจดัการ การเงินและการธนาคาร 

1213 591120626 บุศรา ชยันา คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

1214 611120807 รวนินัท ์ เครือแกว้ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

1215 611121418 สลิลทิพย ์ กนัหาเรียง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

1216 581520130 กนกกร นวลแตง คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1217 601520117 ไอรดา แซ่ห่าน คณะวทิยาการจดัการ บญัชี 

1218 601320421 เดือนหทยัรัตน์ รู้คุณ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาธารณสุขศาสตร์ 

1219 601720613 จิรวฒัน์ คนัทะตุ่น คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม เทคโนโลยพีลงังาน 

1220 61121702 สุวศิา สระทองเทียน คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 



1221 591420327 นางสาวนุชจริญา กอสัมพนัธ์ คณะวทิยาการจดัการ การตลาด 

1222 581120502 สุธิสา โล่ห์ทอง คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา 

1223 591520218 ดาราพร จนัทร์คาํ คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1224 581120111 นีราฎา ดวงแกว้ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

1225 601122020 ธราวธุ แคนอ้ย คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา 

1226 591320414 พนิดา ใจแกว้ทิ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาธารณสุขศาสตร์ 

1227 611121626 กมลชนก นาคทว้ม คณะครุศาสตร์ ประถมศึกษา 

1228 581121327 กาญจนา เกตุพงษ ์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

1229 581121333 เสาวลกัษณ์ จนัทร์เรือง คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

1230 585120101 วชิยั มีโพธ์ิ คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

1231 611620234 ธนพล โยชนะ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 

1232 581120216 พรรณทิพา มีสิน คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

1233 611320815 อภิสิทธ์ิ เกตุแกว้ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

1234 595120108 อาทิตยา ศิริโสม คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

1235 611720208 สัณหพร กาเรียน คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม เทคโนโลยพีลงังาน 

1236 581520320 สุกญัญา นาชยัชาญ คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1237 611120525 การะเกด พุทธมงคล คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

1238 611420412 วนันิสา ขาํเจริญ คณะวทิยาการจดัการ การจดัการทัว่ไป 

1239 591420504 อญัธิสา อินทร์ศรี คณะวทิยาการจดัการ การจดัการทัว่ไป 

1240 601220401 วรรณพร จอมฟู คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ พฒันาสงัคม 

1241 581120120 พิไลพร สุภาพนัธ์ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

1242 601120514 สุธี ศรีเรือง คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

1243 601120720 อริสรา อ่อนนอ้ม คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

1244 591220833 ประกายกาญ วงคย์ศ คณะวทิยาการจดัการ การท่องเท่ียวและการโรงแรม 

1245 601120311 ธีรศกัด์ิ สารรัตน์ คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

1246 575120226 ศิริลกัษณ์ ตนัทะตุ่น คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

1247 591120819 นรินทร์ทิพย ์ ก๋าตะ๊ คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

1248 601121626 จารุณี ศรีคํ้าชนะกุล คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 



1249 571121333 ณฐัธยาน์ วรกาล คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

1250 601120906 ธีราทร รัตนะ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

1251 601120422 เยาวลกัษณ์ มีศรี คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

1252 591320604 จิราภรณ์ พิเชฐเกียรติกุล คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ชีววทิยา 

1253 591121728 สร้อยสุดา พนาพิหาร คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

1254 591320811 ดลยา อยูก่รัด คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

1255 571321007 เสาวลดัษณ์ แซ่ยา้ง คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

1256 591520236 ศุภาวรรณ สุขสวสัด์ิ คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1257 601121718 สุพตัรา อินทรเกษม คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

1258 571321019 นิรชา กุลปริญา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

1259 601420107 ศิรประภา แซ่มา้ คณะวทิยาการจดัการ การเงินและการธนาคาร 

1260 601220316 ธนารักษ ์ จนัทร์จอม คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

1261 591121822 อุมา ออ้ยฉิมพลี คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

1262 591121617 ปรียานุช อุดสุรินทร์ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

1263 591121612 พชัรินทร์ นาคเจริญ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

1264 591120319 อาํพร เจตกสิกร คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

1265 591121309 ศศินา สกุณี คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

1266 571121029 มาเรีย อรุณบรรพต คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

1267 591121915 อรวรรณ บุญจนัทร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เคมี ค.บ. 

1268 591120918 อานนท ์ ศรีนาม คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

1269 581320417 ปวณีา ทาโพธ์ิ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาธารณสุขศาสตร์ 

1270 601220608 ปวติรา มะลิลา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาจีน 

1271 601121226 ณฐัธี สุวรรณพนัธ์ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

1272 571121424 สุนิศา เน้ือไม ้ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

1273 571121115 บลัลงัก ์ ต่ายมา คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

1274 591620140 จุฬาลกัษณ์ ฤทธ์ินุช คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 

1275 601121514 มาริษา คีรีทศ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

1276 611120720 สิรณฐั พงษพ์ิระ คณะครุศาสตร์ 
สงัคมศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม 



1277 591121830 ปรียาลยั นุตาลยั คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

1278 591220424 พิชญวดี คงสัตตรา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาสงัคม 

1279 601820201 นํ้าฝน วนิยัธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

1280 591220504 พรนชัชา แซ่มา้ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาจีน 

1281 571120827 วศิน แซ่วา้ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

1282 601720111 อดิศร ตะ๊อา้ย คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม เทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้า 

1283 611220603 ขนิษฐา มัง่ทอง คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาจีน 

1284 591121907 ณฐัริกา อ่อนกล้ิง คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เคมี 

1285 585120108 ณฐัพล แซ่ลี คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

1286 581120334 สุวนนัท ์ เทียนดาํ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

1287 581121331 นิภาพร จ่านาค คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

1288 581120135 สุวรรณณี มีสุข คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

1289 61121401 วลัวภิา ม่วงสุราช คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

1290 611121004 นวมินทร์ รอดใหญ่ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

1291 601420503 ติ ทรัพยพ์นาเวศ คณะวทิยาการจดัการ การจดัการทัว่ไป 

1292 581120810 กาญจนา รุ่งเรืองชยัทอง คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

1293 611121803 วนัชยั ศรีเดช คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เคมี(ค.บ.) 

1294 611320623 เจนจิรา เหล่าเอ่ียม คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ชีววทิยา 

1295 581220133 เจษฎา จินตนา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

1296 611220126 บุษยามาศ สุขศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

1297 581120931 นวพร คาํภิระแปง คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

1298 581520315 ชลิต พนูศรี คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1299 611530119 สิริยากร เกตุณรงค ์ คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1300 581220807 ธีรัตม ์ จนัทร์เจริญ คณะวทิยาการจดัการ การท่องเท่ียวและการโรงแรม 

1301 581220824 สุกญัญา ดอกตือ คณะวทิยาการจดัการ การท่องเท่ียวและการโรงเเรม 

1302 595720102 นางสาวฤดีกาจน์ ตะ๊อา้ย คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 

1303 595720109 นายชยนฐั ยะปัญญา คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 

1304 605820147 นายมนตสิ์ทธ์ิ โอภาสอาํนวย คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

1305 591320417 ฌชัชา เขตกนั คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาธารณสุขศาสตร์ 



1306 591420140 วไิลวรรณ สิงห์ว ี คณะวทิยาการจดัการ การเงินและการธนาคาร 

1307 581121316 จุฑามาส แป้นแกว้ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

1308 601121511 อมรรัตน์ บวัศรี คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

1309 601220211 ปวริศา วงศปั์ญญา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

1310 591120803 เจนจิรา เพช็รมาก คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

1311 581820110 ชนิภรณ์ วงษธ์นเสถียร คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

1312 601430106 กมลรัตน์ พลูสาริกิจ คณะวทิยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุกิจ 

1313 585120226 สิริโสภา แซ่วา้ง คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

1314 611120315 ชุตินนัท ์ คชสีห์ คณะครุศาสตร์ โปรแกรมวทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

1315 591120216 พรประไพ สิงห์กวาง คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

1316 581320405 กาญจนา เยาวไ์ทยสง คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาธารณสุขศาสตร์ 

1317 591320808 ทบัทิม สุขทรัพย ์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

1318 591120621 ศิริพร สินอยู ่ คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

1319 611121415 อจัฉราพร ขาํสกล คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

1320 601121627 สุนิตา โตเมฆ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

1321 571121109 ศิวกร แสงแกว้ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

1322 591820111 ปิยะพร คงธนอภิรักษ ์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

1323 601121103 สุภาภรณ์ จาํปานิล คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

1324 591220317 จุฑามาศ จะวรรณะ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

1325 591320410 ณฐัริกา หอมร่ืน คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาธารณสุขศาสตร์ 

1326 601430201 พิทยารัตน์ กระต่ายทอง คณะวทิยาการจดัการ การจดัการทัว่ไป 

1327 571120132 วรรณา ทบัพรม คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

1328 601121104 วาสิตา บดีรัฐ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

1329 591220713 สกุลรัตน์ สุวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ 

1330 581320503 นํ้าออ้ย บุญมาก คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

1331 581320511 จริยา อ่วมวงษ ์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

1332 591420305 สุภารัตน์ จนัทร์ศรี คณะวทิยาการจดัการ การตลาด 



1333 571120222 เอกสิทธ์ิ แซ่มา้ คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

1334 591220207 สุดารัตน์ อินเล้ียง คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

1335 571120223 สามารถ ภูผากมัปนาท คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

1336 591520230 อรนิภา คงศรีแยม้ คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1337 585120106 มณีรัตน์ ทินอ้ย คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

1338 601720802 ฉตัรชยั ไชยศิริ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม ก่อสร้าง 

1339 611120420 รุ่งนภา ถงัทอง คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

1340 581420605 กญัญารัตน์ สิงห์ใส คณะวทิยาการจดัการ เศรษฐศาสตร์การเงินการคลงั 

1341 581220112 นภสัวรรณ เครือยา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

1342 611120321 วนัเพญ็ แซ่ยา้ คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

1343 611720105 ธนายทุธ สง่าสูงเนิน คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม เทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้า 

1344 2147483647 อาํพร ขวญัมา คณะวทิยาการจดัการ บญัชี 

1345 585120221 ธีรัตน์ สินไพบูลยเ์ลิศ คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

1346 611820306 ทวนินัท ์ ทรัพยก์ล่ิน คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

1347 2147483647 วภิาวี ไววอ่ง คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

1348 615520102 นางสาววสุธิดา เอ้ือวบิูลยศ์รี คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1349 601121422 จินตนา เจริญชยัสกุลคีรี คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

1350 591220608 จนัจิรา สุขอยู ่ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

1351 581720201 อดิเทพ มัง่ทอง คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 

1352 581620211 สุวมิล ถาวรสุข คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 

1353 591220811 วราภรณ์ แซ่เต๋ิน คณะวทิยาการจดัการ การท่องเท่ียวและการโรงแรม 

1354 591121916 ทศันีย ์ บูนณะ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เคมี ค.บ. 

1355 601122024 ปุญญพฒัน์ เจริญสุข คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา 

1356 571121110 สุพรรษา อินจนัทร์ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

1357 591120229 ศิรัญญา สุวพร คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

1358 591320420 นํ้าเพชร ประพฤติถอ้ย คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาธารณสุขศาสตร์ 

1359 581220104 สุนนัทา ปัญญาใส คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 



1360 591220402 กลัยา ดารดาษสินทวี คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาสงัคม 

1361 591220423 เบญจวรรณ คาํบุดดา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาสงัคม 

1362 601720105 กฤษฎา พนัธุรัตน์ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม เทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้า 

1363 601121106 วริศรา ตะ๊มูล คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

1364 601120112 พรทิพา ปานดาํ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

1365 601120118 ไพริน สาสังข ์ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

1366 601320704 มินตรา แสงสุวรรณ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ฟิสิกส์ 

1367 58132042 ณฐัสุดา สุภาลกัษ ์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาธารณสุขศาสตร์ 

1368 591121912 พชัรี เพชรไทย คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เคมี คบ. 

1369 591720527 พรสุดา รุ่งนอ้ย คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

1370 611122209 อรอนงค ์ ขอ้หลา้ คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

1371 571120813 พิพฒัน์ กลัปพฤกษ ์ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

1372 581320832 สุภาพร ฉายวงษ ์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

1373 591120203 สุรีรัตน์ ดวงรัตน์ คณะครุศาสตร์ ปฐมวยั 

1374 581220413 อกัษราภคั สารี คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาจีน 

1375 601520113 ปราณี สายทอง คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1376 581420107 จิราภรณ์ เรียบฮวด คณะวทิยาการจดัการ การเงินและการธนาคาร 

1377 581320707 นภาพร เอกาเกียรติ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ฟิสิกส์ 

1378 601720705 ณฐัพล จอมแกว้ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภณัฑ ์

1379 601520108 นนัทนิด กลว้ยสูงเนิน คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1380 581520213 นทัธมณ วรกรรณ์ คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1381 591121208 วรียา ดียิง่ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

1382 601121206 หทยัชนก คํ่ายงั คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

1383 601121518 นิสากร ถมยา คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

1384 581121207 ฉววีรรณ บุญอ่อน คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

1385 571120321 อานนท ์ หวัเมือง คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

1386 601420524 ทดัดาว ใจมั้น คณะวทิยาการจดัการ การจดัการทัว่ไป 

1387 581220616 อารญา สอนพวง คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

1388 611820104 เกศินี สีลาดเลา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 



1389 601720424 ปภาวดี เวธนี คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

1390 581220502 ศรันยญ์า ขอนทอง คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาตร์ 

1391 591121112 อจัฉรา กลว้ยสูงเนิน คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

1392 571121207 คนิตา เสนาอุดร คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

1393 611420707 ฟ้ารุ่ง ลาศา คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

1394 581120108 กนัยารัตน์ ประกอบสุข คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

1395 591121227 อญัญาณี นามูล คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

1396 591120113 สุภาพร บุญช่วย คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

1397 591820213 จิราภรณ์ ชัง่ทอง คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

1398 581121105 สโรชา ทรัพยเ์พชร คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

1399 611220506 ภาวริน คาํสี คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาสงัคม 

1400 611620112 กลัยรัตน์ วรรณทอง คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 

1401 611120805 ดนยั บุญญา คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

1402 581221010 ก่อเกียรติ รุ่งเรืองเฉลิม คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาสงัคม 

1403 571120137 อุรัสยา เขตรขนั คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

1404 611820201 วจิิตรา กลาดเกล่ือน คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

1405 615520112 นายยงยศ แซ่มา้ คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1406 605720311 นางสาวมณีฉาย อุดจอม คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

1407 611620125 นภดล แซ่ยา่ง คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 

1408 581820104 สุทธิดา มีหนองนํ้า คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

1409 591320820 ทพัพ ์ แซ่มา้ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

1410 601120511 วริฎาพร แห่วขดั คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

1411 571121315 ศิริรัตน์ ลอยกลาง คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

1412 591320426 อมรรัตน์ ทองพิจิตร คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาธารณสุขศาสตร์ 

1413 601220210 กชพร พิมพแ์ปลก คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

1414 581820310 นดัตยา มะไรจิตร คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

1415 591120821 นทัชา อ้ิงรัตน์ คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

1416 601120130 ปณิตา พรมมี คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 



1417 591220503 ชลธิดา ตนัริน คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาจีน 

1418 595120222 ใกลรุ่้ง ตะ๊สุ คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

1419 581820114 เกตุฤดี ทองภูธรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

1420 591120202 ศิริลกัษณ์ วราคาํ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

1421 581121332 ณชัชา นามเนียม คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

1422 581220123 เจนจิรา ปวงรังษี คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

1423 591120901 พทัธพล ทิพยเ์กษร คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

1424 591121305 ประภสัสร ศรีวงษว์รรณ์ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

1425 591220434 ชนนิกานต ์ สานเมทา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาสงัคม 

1426 591520223 รุ่งนภา สีดา คณะวทิยาการจดัการ บญัชี 

1427 601120822 จิรายสุ หนองหลวง คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

1428 591920113 ณชัชา ขมุเพชร คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

1429 581720715 ธิดารัตน์ รักพว่ง คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

1430 581120922 บุษยมาส แกว้คาํมี คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

1431 571120514 ณฐัริณีย ์ ติอิน คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

1432 591121519 กรกญัญา แก่นพว่ง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

1433 581620134 กนกวรรณ ถมยา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 

1434 571120605 มานสั นกัรบ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา 

1435 601520207 รัตชินรกรณ์ ปิกมา คณะวทิยาการจดัการ บญัชี 

1436 571121018 กฤษฎา มะทา คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

1437 591121803 สุนนัทา ศรีทอง คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

1438 601520110 ลูกนํ้า มูลสุข คณะวทิยาการจดัการ บญัชี 

1439 571120229 ชุติมา ดาระวนั คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

1440 581520135 อริษา อินสวา่ง คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1441 585120121 วรรณภา ปรางทอง คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

1442 591420342 ประกายรัตน์ อุดมสุข คณะวทิยาการจดัการ การตลาด 

1443 601320811 อนุภาพ ยอดคีรี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

1444 601120420 สุดา นารอด คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

1445 601320607 อาทิตยา ใจเท่ียง คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ชีววทิยา 



1446 581120128 สุธิดา โปร่งจิตร คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

1447 591121101 กาญจนา คุย้จุ่น คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

1448 581120224 ปัทมาภรณ์ ทองนวล คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

1449 611220402 พณัณิตา หมีขนุ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาสงัคม 

1450 611120411 ณฐัณิชา ยภุาครบุรี คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

1451 611121602 ชฎาภรณ์ ชุรี คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

1452 581220137 สุธนยั ดว้งนา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

1453 581320701 วชัรพงษ ์ เกนเกตุกรณ์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ฟิสิกส์ 

1454 601220915 บงกชกร ชุมเสน คณะวทิยาการจดัการ การท่องเท่ียวและการโรงแรม 

1455 581120927 นิติภรณ์ แกว้ไพฑูรย ์ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

1456 611820207 คฑาพร อินทสร คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

1457 601220604 รินรดา จิรพฒัน์ไพลิน คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาจีน 

1458 611530120 สายรุ้ง แจ่มใส คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1459 601122005 ชิษณุพงศ ์ ปล้ืมใจ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา 

1460 591220116 ชลธิชา จกัร์แต๋ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

1461 611420108 อนนัตญา จนัทานานนท ์ คณะวทิยาการจดัการ การเงินและการธนาคาร 

1462 611120206 พิมพพ์ิพฒัน์ จนัทร์ปัญญา คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

1463 611121609 สุนิตา ยิม้ละมูล คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

1464 601121214 นายธนวฒัน์ ฉายแสง คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

1465 581520225 สุรักษค์ณา อรชร คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1466 601220409 ชไมพร พิมเลขา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ พฒันาสงัคม 

1467 601220223 วรนนท ์ หนองหลวง คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

1468 581820136 บุปผา ไกรทอง คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

1469 591120907 อภิศกัด์ิ ฉิมนอก คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

1470 591120413 วรลดา เนียมเพาะ คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

1471 571120614 ภควตัร อน้คง คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา 

1472 571321029 วทิยา จนัแกว้ปง คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

1473 601120207 นุดาลกัษณ์ เทศนา คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

1474 591120505 นงลกัษณ์ อาลยั คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 



1475 601120106 ฉตัรฐริกร มากมี คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

1476 601121712 วภิา โพธ์ิแดน คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

1477 581120606 สิรวชิญ ์ โฉมงาม คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

1478 591320809 ก่ิงกาญ ขบูรณ์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

1479 591320829 ทศวรรต รัตรดา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

1480 591520102 นุชนาถ ชุ่มรัศมี คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1481 591520101 ศิริวรรณ เพง็วงค ์ คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1482 591320418 สินี หอมร่ืน คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาธารณสุขศาสตร์ 

1483 591820125 จิราภรณ์ ปานเนียม คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

1484 581120921 ชนิตว ์ ชนิตวแ์ซ่เฮ่อ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

1485 591220706 ปิยนุช เมืองทอง คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ 

1486 591520123 จารุณี ป้องบุญจนัทร์ คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1487 611120103 ธิดารัตน์ วเิศษเขตการณ์ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

1488 601320703 จุไรรัตน์ จ๋ีละทา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ฟิสิกส์ 

1489 601320605 นนัทพร วงศค์าํ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ชีววทิยา 

1490 601220614 อพิณญา มุงคุณ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาจีน 

1491 591820205 วนัเฉลิม นํ้าจนัทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

1492 601121728 นภสัวรรณ จนัทร์โต คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

1493 601520233 พรทิพย ์ เอมโอษฐ คณะวทิยาการจดัการ บญัชี 

1494 611320606 อารีรัตน์ ผา้นํ้าฝน คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ชีววทิยา 

1495 601520123 หฤทยั ไชยยะ คณะวทิยาการจดัการ บญัชี 

1496 611120819 วรรณลิสา ลองเนียม คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

1497 601320412 ญาณุวฒัน์ เอมสรรค ์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาธารณสุข 

1498 581320711 สุวรรณา เพียรใย คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ฟิสิกส์ 

1499 611120502 เจมจิรา ป่ินทอง คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

1500 611220602 รัตนกาญจน์ คลอ้ยสวาท คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาจีน 

1501 581120830 อิงอร ทวนธง คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

1502 591420311 ณฐันิช พลแกว้ คณะวทิยาการจดัการ การตลาด 

1503 571120311 รุ่งวดี เช้ือจีน คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 



1504 581121211 วาริน ศิลาลอย คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

1505 611320616 กิตติยา กระต่ายทอง คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ชีววทิยา 

1506 611320801 กุลยา อ่ิมดี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

1507 591120127 ปัญญาพร ขาํเส็ง คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

1508 591220203 ดวงนภา แซ่วา้ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

1509 611120412 ศิริวรรณ จนัทร์ขาํ คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

1510 581120903 นฐัชา ฤทธ์ิน่วม คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

1511 601121615 สุภาพร แซ่ย ั้ง คณะครุศาสตร์ ประถมศึกษา 

1512 601720404 วภิาพร ทา้วเมือง คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม โลจิสติกส์ 

1513 611121624 จนัทิมา แตงบุญรอด คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

1514 575120204 นางสาวพณันิดา ฟันวลิาศ คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

1515 595720206 นายชาญวทิย ์ แซ่กือ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

1516 585720202 นายชาญวทิย ์ เทพพิมล คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

1517 611120208 รุจิรดา ขนัธวฒัน์ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

1518 591320211 ชนาพร พรมมี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เคมี 

1519 601920111 กานตม์ณี ทวพีนัธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ วจิิตรศิลป์และประยกุตศิ์ลป์ 

1520 601220315 นฤมล นวนทดั คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

1521 581121317 จุฑารัตน์ ปานเนียม คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

1522 601120426 เวธิกา พลสงคราม คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

1523 601121714 ดารารัศมี ทนัโยดี คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

1524 581320401 จนัทรกานต ์ แสงจนัทร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาธารณสุขศาสตร์ 

1525 591120509 ณฏัฐพร บุญญาตะ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

1526 595120216 กมลกร เครืออยู ่ คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

1527 591220501 มะไรพร เสนาสังข ์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาจีน 

1528 601121416 ธิษณามดี บุบพนัธ์ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

1529 591220442 เมธิณี ช่ืนชอบ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาสงัคม 

1530 591120317 ดวงใจ แมงไธสง คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

1531 601530111 ชญานี จนัทวงษ คณะวทิยาการจดัการ บญัชี 

1532 581120313 นภาจริน อินจิโน คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 



1533 591120628 จิรภทัร์ สุขทุ่นฟุย คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

1534 601220113 เบญ็จมาศ อ่อนละมูล คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ โปรแกรมวชิาภาษาไทย 

1535 571120723 กรรณิกา โสภา คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

1536 581320624 รัชฎาพร มุ่งดี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ชีววทิยา 

1537 581320633 สิงหา พทัว ี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ชีววทิยา 

1538 591220125 รัตนาภรณ์ 
พลอยพรหม
ราช คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

1539 601120105 กญัฐมณี พิมศร คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

1540 591220301 สุนิสา อินจนัทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

1541 601320702 นิรัช แซ่ยา้ง คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ฟิสิกส์ 

1542 571120741 ธิติมา ยติุธรรม คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

1543 581320403 ศศินภา เอ่ียมรักษา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาธารณสุขศาสตร์ 

1544 601820212 ปาริชาติ คาํนินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาตร์ 

1545 591120927 ชาญณรงค ์ ดวงรัตน์ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

1546 591121716 สุพรรษา โพธ์พนัธ์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

1547 581520136 กญัญาภคั ปัทมนนัทชยั คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1548 611121404 สุกญัญา จนัทร์นา คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

1549 601121222 นทัมนต ์ แลดี คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

1550 601120203 พิมพช์นก หมอนอินทร์ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

1551 591420113 สิริกุล จนัทิมา คณะวทิยาการจดัการ การเงินและการธนาคาร 

1552 591820329 อภิสิทธ์ิ แสนคาํ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รปศ. 

1553 591121726 นนัทวรรณ โพธ์ิแสง คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

1554 581520123 ชนญัชิดา สิงห์ทอง คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1555 601220932 กิติญาพร อินใต ้ คณะวทิยาการจดัการ การท่องเท่ียวและการโรงแรม 

1556 601420515 คมสัน ปานทุ่ง คณะวทิยาการจดัการ การจดัการทัว่ไป 

1557 601121407 อจลญา สมบูรณ์ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

1558 611320622 จินดารัตน์ เหล่าเอ่ียม คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ชีววทิยา 

1559 611520117 สุกญัญา กองสาสนะ คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1560 581720614 ธนวนัต ์ ภูมมาวงค ์ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 



1561 595520104 
นางสาว
พิมพกานต ์ ใจกนั คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1562 605520104 นางสาวชวนพิศ คลงัปัญญา คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1563 571121325 สุฑาทิพย ์ เวชกิจ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

1564 581820135 ชุติมณฑน์ เหล่าภกัดี คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

1565 601720609 กญัญาภคั สารไธสงค ์ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม เทคโนโลยพีลงังาน 

1566 601120226 พรชนก โตพุม่ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

1567 571321026 ชนาภทัร โปธิ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

1568 601530105 จินตหรา แจ่มหมอ้ คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1569 571321025 อรดา ขดัพลู คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

1570 591320611 อภิญญา พลบัดี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ชีววทิยา 

1571 601820110 พิพรรษพร พว่งเอ่ียม คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

1572 591220804 นพรัตน์ ยิม้สวน คณะวทิยาการจดัการ การท่องเท่ียวและการโรงแรม 

1573 591320416 สิริกานดา ทองปาง คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาธารณสุขศาสตร์ 

1574 601120830 ศุภกร สุรินรัตน์ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

1575 601720211 ชลลดา คาํผง คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 

1576 611320607 นภสัวรรณ ใจแสน คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ชีววทิยา 

1577 601420605 พงศศิ์ริ ขาํมีชะนะ คณะวทิยาการจดัการ นิเทศศาสตร์ 

1578 601120102 วธิิตา เอกระ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

1579 571321037 อนุรักษ ์ วชิยัเกษ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

1580 591620143 กนกวรรณ สอนภกัดี คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 

1581 601320802 สายธาร อินทพงษ ์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

1582 601520214 มณี บวัเผยีน คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1583 601720905 กฤษดา โสดสุภาพ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม อิเลก็ทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 

1584 601720214 อาํนวย ดีฤทธ์ิ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 

1585 591820139 เพญ็พิสุทธ์ิ ศรีรจนา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

1586 591420105 สุพตัรา บวัประเสริฐ คณะวทิยาการจดัการ การเงินและการธนาคาร 

1587 581220317 สมฤดี แสงศร คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาสงัคม 



1588 581220501 นิภาพร สินสอน คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

1589 611320213 นิศากร พรมสละ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เคมี 

1590 611420419 วาสนา พร้อมตูม คณะวทิยาการจดัการ การจดัการทัว่ไป 

1591 581220143 นิศากร หอมดี คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

1592 611820303 ณฐัภรณ์ พรมเกษ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

1593 591120225 สุวนนัท ์ บุญชิด คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

1594 611121504 ธวชัชยั อุดมเกตุ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

1595 611620109 กนัทิมา สิงหา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 

1596 601220117 ณฐักานต ์ สีทานอก คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

1597 615420204 นางสาวอมัรินทร์ ลงักาวงค ์ คณะวทิยาการจดัการ การจดัการทัว่ไป 

1598 595420106 นางสาวศศิวมิล อินหล่อ คณะวทิยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1599 595420107 
นางสาวสิริ
พฒันา เพชรไทย คณะวทิยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1600 605120124 นางสาวภาวณีิ แกว้ประเสริฐ คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

1601 595120126 นางสาวสุดารัตน์ โยธินพิมุกข ์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

1602 605820107 นางสาวไพลิน 
วเิชียรฉายคีรี
งาม คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

1603 571121325 สุฑาทิพย ์ เวชกิจ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

1604 601121009 ณฐัมล ยอดนวล คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

1605 581720111 ศุภชยั พงษว์ฒันธรรม คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม เทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้า 

1606 581720126 สุขสันต์ิ บุญเติม คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม เทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้า 

1607 591320402 นฤมล ใจดี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาธารณสุขศาสตร์ 

1608 581220223 เสาวรัตน์ สิงห์กุล คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

1609 601120109 กญัญสุ์ดา จนัทร์ตะ๊ฟู คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

1610 601430104 รัตนพร กรัดภิรมย ์ คณะวทิยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1611 581220617 ธิติมา ปอกสอน คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

1612 611720401 อธิกมาส ศรีบุญนาค คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม ก่อสร้าง 



1613 611121416 วนัวสิาข ์ ครุฑเครือ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

1614 591520120 วนันภา จนัแดง คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1615 601520135 สิดารัศม์ิ เพชรวงษ ์ คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1616 591121609 เบญจมาศ ลอ้มสุข คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

1617 601120108 องัคณา นนทการ คณะครุศาสตร์ วชิาการศึกษาปฐมวยั 

1618 591121406 ดาวรุ่ง อุดคนดี คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

1619 581320420 พนิดา ตะ๊สุ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาธารณสุขศาสตร์ 

1620 591120302 สุพตัรา ทบัทว ี คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

1621 601220624 รัชนี ฉตัรทอง คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาจีน 

1622 581320410 อริศรา กาพงั คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาธารณสุขศาสตร์ 

1623 611420221 ศศิวมิล ทองดี คณะวทิยาการจดัการ การตลาด 

1624 601220619 ดวงกมล พิลึก คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาจีน 

1625 601220106 ชุลิตา หนูแดง คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

1626 581320502 เนตรนภา เงินนา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
วทิยาศาสตร์และเมคโนโลยี
การอาหาร 

1627 571120404 มานิตา ยอดบุษดี คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

1628 591720411 ดิตฏิญาภรณ์ คุม้เพื่อน คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจกัการโลจิสติกส์ 

1629 611122106 ปุณรดา โพธ์ิขวญั คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

1630 581520204 ศิริรัตน์ ทาสอน คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1631 581121223 ศิริชยั 
ไพรวนัประสบ
สุข คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

1632 581220506 จนัทิมา เทศธรักษ ์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

1633 591121325 นทัธมน เมืองทอง คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

1634 581120132 สมฤดี อินทร์อยู ่ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

1635 581720602 จุฑามณี ป่ินทอง คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

1636 601720210 เฉลิมรัฐ สอนกล่ิน คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 

1637 581720627 ชาานนท ์ หมวกเสนา คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

1638 611820111 พณัณิตา วงษม์า คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 



1639 585120123 ศิริลกัษณ์ ศกัด์ิประพนัธ์ฺ คณะครุศาสตร์ องักฤษ 

1640 611620104 เกษรา ย ัง่ยนื คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 

1641 571120110 กมลวรรณ กล่ินจนัทร์ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

1642 611530115 ยพุารัตน์ ผลเจริญ คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1643 585520122 นางสาวดารณี 
ดลใจคณา
ทรัพย ์ คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1644 615520106 นางสาววลิาสินี แซ่วา่ง คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1645 601220307 รัตนะ แสงงาม คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

1646 581520332 ณฐัธิดา สุมานนต ์ คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1647 601120415 ช่ืนนภา ดาบพระทิตย ์ คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

1648 601320914 ศุภณฐั ตรีโอสถ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1649 571120647 วรัญํู โพธ์ิลา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา 

1650 581820314 นิภาภรณ์ มัน่เขตวทิย ์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

1651 601530115 วรรณา ดว้งบาง คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1652 591121615 อนัธิกา บุตราษ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

1653 591121419 ธิดา อาจองค ์ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

1654 581220406 จารุวรรณ ไชยปัญญา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาจีน 

1655 601320413 นุสบา แซ่เฮ่อ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาธารณสุข 

1656 581520229 นํ้าเพชร ทองแสง คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1657 581420142 พิมวไิล ธรรมขนัทูน คณะวทิยาการจดัการ การเงินและการธนาคาร 

1658 601320606 อนุพงศ ์ บุญมี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ชีววทิยา 

1659 581820418 ณฐัรี ทองอาจ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

1660 581820414 สุภาวดี ทิพยเ์ครือ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

1661 611120711 รุ่งชาติ มีมุข คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

1662 611430110 ณฐักาญจน์ ยงัสถาน คณะวทิยาการจดัการ คอมพิวธุรกิจ 

1663 581320806 สุพตัรา โคว้มณี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

1664 611720102 กฤษณพงศ ์ พวงมะลิ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม เทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้า 

1665 611320816 บุษบา ปทุมสูตร คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

1666 601620136 ภคัจิรา เอ่ียมสอาด คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 



1667 581221015 ชวลิต รักสีขาว คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาสงัคม 

1668 581320604 อมรรัตน์ ศรีวชิยั คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ชีววทิยา 

1669 581121318 พชัรี สืบวงษดิ์ษฐ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

1670 601520131 วลิาวณัย ์ โชติรดาภาณ์ คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1671 595120223 ศุภกร แสนกุล คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

1672 581220152 วาสนา คาํเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

1673 581420314 จิรัฐติกาล เสือเถ่ือน คณะวทิยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1674 581220103 วงตะวรรณ แตงศรี คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

1675 611220117 เนตรวมิล เคลือภู่ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

1676 591320703 ชุติพา อยูก่รุง คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วชิาฟิสิกส์ 

1677 581620129 มนสัชยั พนัธ์โต คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาตร์ 

1678 601121727 วาสนา อินทรานุสรณ์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

1679 591122030 กิตติพงษ ์ เขม็ทอง คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา 

1680 581320803 นฐัมล อน้มะณี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

1681 601420122 อรัญญา เล่ียมมาตร คณะวทิยาการจดัการ การเงินและการธนาคาร 

1682 581120117 พรสวรรค ์ สมคัรราษฎร์ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

1683 581820238 ฝนฟ้า ทาปะระ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

1684 601320603 เรณู โพธ์ิศรีเมือง คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ชีววทิยา 

1685 581220942 ชลิดา คูณลบ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

1686 581420207 ลูกเกตุ ยอดฉตัร์ คณะวทิยาการจดัการ การตลาด 

1687 611420711 ศิรินรัตน์ ฉาไธสง คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

1688 601420207 วภิาวี แสงจนัทร์ คณะวทิยาการจดัการ การตลาด 

1689 571120540 สุปราณี สทา้นสุข คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

1690 595720224 
นางสาวกญัญา
ลกัษณ์ อินลาง คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

1691 615820140 
นางสาวชนา
กานต ์ พรหมจกัรี คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

1692 601120222 กนกพร ทินปาน คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

1693 601220421 คมสันต ์ ทินปาน คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาสงัคม 



1694 601120620 อภิชยั ใจช้ืน คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

1695 601820115 วรปัญญา กวยทะวมิล คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

1696 601820112 ณฐัมล พลูสวสัด์ิ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

1697 591121918 ญาณิศา เรืองแจ่ม คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เคมี (คบ.) 

1698 601730307 ปฏิภาณ 
ประเสริฐอุดม
ศกัด์ิ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม เทคโนโลยก่ีอสร้าง 

1699 581220214 นิตยา รังมาตร คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

1700 591120815 เมธินี กล่ินนวล คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

1701 591121909 วริศรา โมคลา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เคมี 

1702 591320406 ชญานนัท ์ กาฬภกัดี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาธารณสุขศาสตร์ 

1703 581220148 สุธีธิดา ไพบูลย ์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

1704 581320421 จริยา ศรีประเสริฐ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาธารณสุขศาสตร์ 

1705 571121120 อทิตยา ศรีสาํโรง คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

1706 601320806 สงกรานต ์ เชิงเอ่ียม คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

1707 591420134 ธญัญารัตน์ เมืองนาคิน คณะวทิยาการจดัการ การเงินและการธนาคาร 

1708 611620113 สุนิสา กุมภาพนัธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 

1709 2147483647 ศิริพร เตจะ๊ คณะวทิยาการจดัการ การท่องเท่ียวและการโรงแรม 

1710 611520114 จิรัชญา จนัทร์เขียว คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1711 591120102 กมลชนก ชมเมือง คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

1712 591820309 วนชัพร ปุราชะธรรมโม คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

1713 591121119 นุชธิดา ขดัสาย คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

1714 615420332 นายภาณุพงศ ์ ตั้งใจ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

1715 591220223 ศิริวภิา นอ้ยรุ่ง คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

1716 581520323 กาญจนา สิงห์ทอง คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1717 601120518 อนวชั เนตรพรมราช คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

1718 601720113 สุรศกัด์ิ จนัทร์ตน้ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม วศิวกรรมไฟฟ้า 

1719 571121328 เสาวณีย ์ สุขนอก คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

1720 575120228 จนัทกานต์ิ แซ่จิว คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 



1721 581520336 ศิริวมิล พนัธ์สมบูรณ์ คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1722 581420307 นารินทร์ วนัยะ คณะวทิยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1723 591220515 ชลธิฌา กรวยทอง คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาจีน 

1724 591320625 ศิริวรรณ์ พรมลา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ชีววทิยา 

1725 5812209 จินตนา อ่อนสิงห์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

1726 581420315 นิภาพร กลา้แขง็ คณะวทิยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1727 591420115 กฤษติยาภรณ์ ผลไม ้ คณะวทิยาการจดัการ การเงินและการธนาคาร 

1728 601121112 กญัญาณัฐ วนัทมาตย ์ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

1729 591420322 สุนิสา พลูสวสัด์ิ คณะวทิยาการจดัการ การตลาด 

1730 611120112 บุษยา หลาํร้ิว คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

1731 591122023 พงษเ์ทพ ศรีวะรา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา 

1732 585820116 นายอภิชยั พนาหลาย คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

1733 601120513 ประวณีา ภมรพล คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

1734 2147483647 ณฐัชา ฉนัทะมิตร คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เคมี 

1735 601121607 อาทิตยา พิมศกัด์ิ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

1736 591121030 จิรกิตต์ิ รอดอยู ่ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

1737 591220601 ธีรดา ชนะภยั คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

1738 581320509 วรัญญา ไทยแกว้ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

1739 601520219 รุ่งอรุณ คงเมือง คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1740 611420102 ณฐัชยา คงนา คณะวทิยาการจดัการ การเงินการธนาคาร 

1741 571120234 ภทัรพร แช่มชอ้ย คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

1742 591120117 สุฑามาศ มาเขียว คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

1743 591420302 พชัรินทร์ พิโยค คณะวทิยาการจดัการ การตลาด 

1744 585120202 สร้อยทิพย ์ แซ่วา้ง คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

1745 611820304 อนุธิดา วญิธะชยั คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

1746 601420202 รัตติกาล จนัทร์สายทอง คณะวทิยาการจดัการ การตลาด 

1747 601420121 นาริตา แก่นคาํ คณะวทิยาการจดัการ การเงินและการธนาคาร 



1748 601530109 ภทัรวรรณ สร้อยทอง คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1749 601220128 พรรณทิภา เช่ือมพนัธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

1750 601120427 สิริยากร รุ่งเรือง คณะครุศาสตร์ วทิทัว่ไป 

1751 591220829 เครือแกว้ จ๋าวเสรี คณะวทิยาการจดัการ การท่องเท่ียวและการโรงแรม 

1752 601320819 วรางคณา ไกรกิจราษฎร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

1753 581220115 รจนา สีนาก คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

1754 601320824 เพญ็นภา สีม่วง คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

1755 581720703 โสภา นารอด คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม โลจิสติกส์ 

1756 601220225 กฤตินาฎ อภยัราช คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

1757 571120112 ศรัญญา พนัธ์พรหม คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

1758 571121239 บุษบนั ทาํนา คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

1759 591720601 ชยานนท ์ พุกเฉ่ือย คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม พลงังาน 

1760 581420106 วษิณุ ฟักกล่ิม คณะวทิยาการจดัการ การเงินและการธนาคาร 

1761 611420215 เมทนี ตรีสิทธ์ิ คณะวทิยาการจดัการ การตลาด 

1762 591920110 ชุมพล เปรมใจ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ วจิิตรศิลป์และประยกุตศิ์ลป์ 

1763 581820404 พร้อมศิริ พิลึก คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

1764 591920101 ณฐัสุภา ดาํทรัพย ์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ วจิิตรศิลป์และประยกุตศิ์ลป์ 

1765 581220150 ปานตะวนั คมใน คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

1766 581720625 ปติรัตน์ ช้ืนดี คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

1767 601120509 อาริยา ไพโรจน์ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

1768 601120309 นํ้าฝน วงคค์าํ คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

1769 581220242 ขนิษฐา สุนทรวฒัน์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

1770 581720710 เบญจรัตน์ จ๋ิวนารายณ์ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

1771 601220623 เกรียงไกร คงเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาจีน 

1772 591120219 สุมินตรา ไชยสุนีย ์ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

1773 601820121 ก่ิงแกว้ กนัหาคาํ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

1774 581220427 จนัทภา แซ่ซง้ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาจีน 

1775 601220903 ปัชมาภรณ์ ถมยา คณะวทิยาการจดัการ การท่องเท่ียวและการโรงแรม 

1776 601520127 พชัรี สีโค คณะวทิยาการจดัการ บญัชี 



1777 611620205 กญัญาณัฐ ต้ิงฉ่ิน คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 

1778 611320410 นภาลยั อน้บางเขน คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาธารณสุขศาสตร์ 

1779 581620111 มนตรี มีมุข คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 

1780 591220824 อติพร จนัทะขมัมา คณะวทิยาการจดัการ 
กาารท่องเท่ียวและการ
โรงแรม 

1781 581320104 วไิลพร เปมะเสถียร คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วทิยาการคอมพิวเตอร์ 

1782 591120227 ณฐัชา จนัทร์ตา คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

1783 601320915 นดัธวฒุน์ แซ่มา้ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1784 601220929 ชลธิชา คาํเด่น คณะวทิยาการจดัการ การท่องเท่ียวและการโรงแรม 

1785 611220323 นํ้าทิพย ์ นยัสาง คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

1786 605120123 นายธีรเมธ แซ่กือ คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

1787 591320401 ปาลิตา ปัญญาเสน คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาธารณสุขศาสตร์ 

1788 591320404 รัฐฐา ระมัง่ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาธารณสุข 

1789 591220304 มริษา เพียรตา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาอะงกฤษ 

1790 581121224 กาญจนา 
พรบญัชา
ตระกลู คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

1791 591122013 ภาณุวฒัน์ ทบัทิมไทย คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา 

1792 601121820 วภิาดา อ่อนจิต คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เคมี 

1793 601620135 กนัยารัตน์ ชา้งสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 

1794 611120708 ศรายทุธ โชตินิกร คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

1795 601121022 ณฐัพร คาํเรือง คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

1796 581520333 วชุิดา กอนาก คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1797 611420401 สุชีรา ชุ่มรัศมี คณะวทิยาการจดัการ การจดัการทัว่ไป 

1798 615520117 นางสาวดารุณี หนานอิน คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1799 601121611 วนิดา ชาบุญมี คณะครุศาสตร์ การประถมคึกษา 

1800 581320431 สมาพล อ่อนคาํ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาธารณสุขศาสตร์ 

1801 571120632 วภิาภรณ์ แกว้โต คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา 

1802 591320504 เจนจิรา เจริญศิลป์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 



1803 601320835 กนกวรรณ เกิดคาํ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

1804 601320918 สุวทิย ์ สุขจนัทร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1805 611220320 จกัรกฤษ หลาแกว้ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

1806 615520121 นางสาวรัตนา เป็งจา คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1807 581220331 พกาวรรณ สีเมฆ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาสงัคม 

1808 591121425 วภิาวณีิ เน้ือไม ้ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

1809 601720104 สมชาย สวสัดี คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม วศิวะกรรมไฟฟ้ากาํลงั 

1810 601320619 เสาวลกัษณ์ แกว้หอ้ย คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ชีววทิยา 

1811 581320706 นทัธพงศ ์ ดว้งรักษา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ฟิสิกส์ 

1812 601121107 สุมินตรา กล่ินอาํภา คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

1813 591121311 ชินวตัร ดาํเนิน คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

1814 605430104 นายอินทนนท ์ ศรีดี คณะวทิยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1815 591121503 นรีรัตน์ หนองหลวง คณะครุศาสตร์ วชิาภาษาไทย 

1816 615820113 นายชนะภยั การังใจ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

1817 591120912 ธนกร ทองคล่ี คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

1818 601420410 สมฤทยั อินทร์สัน คณะวทิยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1819 601120231 สมชัญ ์ เพียรกสิกรรม คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

1820 611520216 สงกรานต ์ ทองฤทธ์ิ คณะวทิยาการจดัการ บญัชี 

1821 611520103 ศศิประภา วนัเป่ียม คณะวทิยาการจดัการ บญัชี 

1822 611120906 เนตรทราย ศรียางนอก คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

1823 571120136 วภิาดา คาํสะอาด คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

1824 601920110 กนัยกรณ์ อินทร์คาํ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ วจิิตรศิลป์และประยกุตศิ์ลป์ 

1825 571321004 ศิริลกัษณ์ สุนทรศกัด์ิสิทธ์ิ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

1826 581720126 สุขสันต์ิ บุญเติม คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม เทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้า 

1827 591420126 ปิยะพนัธ์ กาํจดั คณะวทิยาการจดัการ การเงินและการธนาคาร 

1828 571120441 ณิชกานต ์ โคตรสีนวล คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

1829 591520208 มณีรัตน์ อินทพงษ ์ คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1830 601820116 พิรุฬห์รัตน์ ศรีบุญ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 



1831 591220805 ศิริพร ช่ืนชวน คณะวทิยาการจดัการ การท่องเท่ียวและการโรงแรม 

1832 591120318 วชิชุดา ดวงแกว้ คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

1833 601320302 กญัญาลกัษณ์ อนนัตวฒิุ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 

1834 601121403 กลัยา เเกว้บวัดี คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

1835 601320919 รัฐกิจ จานเครือ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1836 571121320 กลัยาณี กองรัตน์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

1837 601120226 พรชนก โตพุม่ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

1838 601121425 ศิริวรรณ วนารังสี คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

1839 601120221 นิฤมล มีโพธ์ิ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

1840 601121624 สุพตัรา ตงคาํ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

1841 611120809 ปวเรศ ไพราราชธรรม คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

1842 581820117 วารุณี กลัน่รูป คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

1843 581320302 สุพตัรา แกว้เศษ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 

1844 605820123 สุดารัตน์ โยธินพิมุกข ์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐศาสนศาสตร์ 

1845 601120221 นิฤมล มีโพธ์ิ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

1846 575120209 ณฐัธิดา ดนยันารีกุล คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

1847 575120237 กนัตยา แสนคาํลือ คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

1848 611420803 วราภรณ์ อินทฉิม คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

1849 591520203 สุรศกัด์ิ แสงสวา่ง คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1850 591220438 จตุพร ภู่ชินาพนัธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาสงัคม 

1851 591120403 สุธาสิณี นดัช่ืน คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

1852 595120223 ศุภกร แสนกุล คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

1853 591120408 รัชตะ แซ่วา่ง คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

1854 591420125 สุพรรณี คมปลาด คณะวทิยาการจดัการ การเงินและการธนาคาร 

1855 581220318 เกศแกว้ อยูก่รัด คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาสงัคม 

1856 601121214 ธนวฒัน์ ฉายแสง คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

1857 575120205 รจนา ฉลองชยักานต ์ คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

1858 611120329 ชวนชม ฤทธ์ิจรรโลง คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 



1859 591121301 หทยักาญ มัน่คง คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

1860 611120329 ชวนชม ฤทธ์ิจรรโลง คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

1861 601220118 อรอนงค ์ สุนารี คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ วชิาภาษาไทย 

1862 611121701 ทิพยเ์กษร ดอนเขียวไพร คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

1863 581121125 กอ้งเกียรติ เตียนไธสง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

1864 591520112 จิราวรรณ บดีรัฐ คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1865 591420523 ภาวณีิ วชิยั คณะวทิยาการจดัการ การจดัการทัว่ไป 

1866 611120510 ปิยพร แซ่ย ั้ง คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

1867 571121127 จิราพร ลกัษณะ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

1868 601220611 เบญญาภา สระทองออ้ย คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาจีน 

1869 591121519 กรกญัญา แก่นพว่ง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

1870 581520203 ปณิตา คงเพช็รศกัด์ิ คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1871 601121104 วาสิตา บอดีรัฐ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

1872 601320826 หน่ึงฤทยั จนัทร์งาม คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

1873 611420304 สิริลกัษณ์ พรหมมา คณะวทิยาการจดัการ คอทพิวเตอร์ธุรกิจ 

1874 581320607 สิโรธร 
พิพฒัน์สวา่ง
โอฬาร คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ชีววทิยา 

1875 591121313 ธนากร นินเเสง คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

1876 601320705 สุทธินนัท ์ สมีราย คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ฟิสิกส์ 

1877 601320605 นนัทพร วงศค์าํ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม ชีววทิยา 

1878 581121122 ศศิธร สุมาลยท์อง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

1879 601121104 วาสิตา บดีรัฐ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

1880 591121025 อิทธิพล ชนะภยั คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

1881 591122023 พงษเ์ทพ ศรีวะรา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา 

1882 591420504 อญัชิสา อินทร์ศรี คณะวทิยาการจดัการ การจดัการทัว่ไป 

1883 611320305 ปฏิภาณ เกษนาค คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วทิยาศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม 

1884 581121103 สุภาพร กาญจนะ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

1885 601220320 ถนอมจิต สิงห์แกว้ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

1886 591820220 อรวรรณ เลิศวไิล คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 



1887 581120908 เบญจมาศ ครีบผา คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

1888 591121825 มินตรา พร้าโมต คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

1889 611420302 เจนจิรา อินทร์เพชร คณะวทิยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1890 581120112 ตรีสุคนธ์ ทองวเิศษ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

1891 601121001 นนัทน์ภสั โสไกร คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

1892 601120405 อรณัฐ โฉมเจริญ คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

1893 591220335 จีรภรณ์ มีมุข คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

1894 571120701 ป้างรีรัตน์ แซ่มา้ คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

1895 601120703 โสรยา อินบุญส่ง คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

1896 601120412 เกษสิริ สุขโทน คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

1897 611320301 นภาลยั เช้ือรอด คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ส่ิงแวดลอ้ม 

1898 601430109 วรินรัตน์ พยอมหอม คณะวทิยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1899 591420127 ศุภิสรา เมฆโต คณะวทิยาการจดัการ การเงินและการธนาคาร 

1900 591420101 ปนดัดา ป่ินโตนด คณะวทิยาการจดัการ การเงินและการธนาคาร 

1901 591420135 จารุวรรณ อ่ิมสุวรรณ คณะวทิยาการจดัการ การเงินและการธนาคาร 

1902 581320503 จริยา อ่วมวงษ ์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

1903 571120738 ปรียานุช ยิม้เจริญ คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

1904 595120225 ดวงกมล บุญยงั คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

1905 581320829 อรวรรณ มาวาลย ์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

1906 581320813 จุฑามาศ อินปา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

1907 571120439 นวรัตน์ อินทพงษ ์ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

1908 611120307 รุ่งนภา สุขสาย คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

1909 611820111 พณัณิตา วงษม์า คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

1910 601820102 สาลิตา เพิ่มผล เพิ่มผล คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

1911 595120213 อริศรา จนัมา คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

1912 591121801 กุลสินี แกว้วงิวอน คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

1913 581120332 รักษมล หงษท์อง คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 



1914 571120921 พชรพล ช่ืนจิตร คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

1915 591120203 สุรีรัตน์ ดวงรัตน์ คณะครุศาสตร์ ปฐมวยั 

1916 611820104 เกศินี สีลาดเลา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

1917 611120607 ภูวดล สุขเกษม คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

1918 611121623 อาทิติยา โบราณมูล คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

1919 581220409 สมฤทยั พนมวาสน ์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาจีน 

1920 581320815 อรณัญช์ สิงห์เรือง คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

1921 611121023 ปรารถนา ใจงาม คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

1922 611520237 อุเทน มะโนจนัทร์ คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1923 611320605 วรุตม ์ จูงาม คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ชีววทิยา 

1924 6115202 อุเทน มะโนจนัทร์ คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1925 615420302 พิชญา แซ่หม่ี คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

1926 615520122 วรรณิดา ยอดอาํนาจ คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1927 591920108 พรนิชา สมคัรเขตรหาร คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ วจิิตรศิลป์และประยกุตศิ์ลป์ 

1928 611620113 สุนิสา กุมภาพนัธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 

1929 591120927 ชาญณรงค ์ ดวงรัตน์ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

1930 601720705 ณฐัพล จอมแกว้ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภณัฑ ์

1931 611120605 ธนลวรรณ ทองผามงคล คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

1932 601420402 อลิษา นาโตนด คณะวทิยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1933 581520123 ชนญัชิดา สิงห์ทอง คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1934 581121111 สโรชา ปลั้นปลือ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

1935 591420128 ชลธิชา กลว้ยตระกลู คณะวทิยาการจดัการ การเงินเเละการธนาคาร 

1936 591120910 สุพจน์ แพงมี คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

1937 611220602 รัตนกาญจน์ คลอ้ยสวาท คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาจีน 

1938 591320802 ธมลวรรณ สิงหราช คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

1939 585120121 วรรณภา ปรางทอง คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

1940 591120927 ชาญณรงค ์ ดวงรัตน์ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 



1941 591122018 เมธา โอบออ้ม คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา 

1942 601122020 ธราวธุ แคนอ้ย คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา 

1943 601220929 ชลธิชา คาํเด่น คณะวทิยาการจดัการ การท่องเท่ียวและการโรงแรม 

1944 601122020 ธราวธุ แคนอ้ย คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดนตรีสากล 

1945 611320818 วรรณกิจ แลงามตา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาตร์ 

1946 601122020 ธราวธุ แคนอ้ย คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา 

1947 611420101 ชลาลยั ไกยสวน คณะวทิยาการจดัการ การเงินการธนาคร 

1948 2147483647 พชัรี ศิริกุล คณะวทิยาการจดัการ บญัชี 

1949 611520114 จิรัชญา จนัทร์เขียว คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1950 591520231 ปริสา พรมดอนกลอย คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1951 601120917 ศุภมิตร แซ่ล้ี คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

1952 581520322 ศิริวรรณ ภูมี คณะวทิยาการจดัการ บญัชี 

1953 581520322 ศิริวรรณ ภูมี คณะวทิยาการจดัการ บญัชี 

1954 581120403 ชลิตา แกว้มหาวงศ ์ คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

1955 611220203 ศิริรัตน์ โกศยั คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 

1956 611520105 สุทธิดา ชูแผว้ คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1957 611220322 ชาญยทุธ ชูแผว้ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

1958 581120406 ศศิณา หมู่ปัน คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

1959 581120402 นางสาวศศิวมิล โคตรโยธี คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

1960 601220933 พรจรัส รอดจนัทร์ คณะวทิยาการจดัการ การท่องเท่ียวและการโรงแรม 

1961 591121119 นุชธิดา ขดัสาย คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

1962 611120517 อจัฉราภรณ มีสกุล คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

1963 611120804 อาลิสา ม่วงร่ืน คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

1964 611430135 วราวธุ คาํมูล คณะวทิยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1965 601720615 กิตติชยั เทียนสา คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม เทคโนโลยพีลงังาน 

1966 611120804 อาลิสา ม่วงร่ืน คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

1967 611120412 ศิริวรรณ จนัทร์ขาํ คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 



1968 611122214 อรณิช วาย ุ คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

1969 611121007 มาริษา บา้นกลว้ย คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

1970 6114208 กนกวรรณ สวรรคห์ลง คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

1971 611820114 จกัริน ชาวละหาร คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

1972 611420412 วนันิสา ขาํเจริญ คณะวทิยาการจดัการ การจดัการทัว่ไป 

1973 611420412 วนันิสา ขาํเจริญ คณะวทิยาการจดัการ การจดัการทัว่ไป 

1974 611121601 วชุิดา เทศพรหม คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

1975 611520207 อญัชลี จนัทะเสน คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1976 611101204 กิตติพร ขนัเงิน คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

1977 611121806 นพเกา้ นุ่มเกล้ียง คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เคมี 

1978 601120803 ปวณีา คงเกิด คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

1979 611320623 เจนจิรา เหล่าเอ่ียม คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ชีววทิยา 

1980 585120109 ทศันียว์รรณ ใจนา คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

1981 611530113 ทดัดาว จนัทคดั คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 

1982 611121801 พีรพฒัน์ จอมคีรี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เคมี 

1983 2147483647 สิทธิชยั โหกลดั คณะครุศาสตร์ พละ 

1984 591220708 อิศเรศ สนธิพงษ ์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ 

1985 601220926 รัตนาพร สอนสวสัด์ิ คณะวทิยาการจดัการ การท่องเท่ียวและการโรงแรม 

1986 601220926 รัตนาพร สอนสวสัด์ิ คณะวทิยาการจดัการ การท่องเท่ียวและการโรงแรม 

1987 591320626 นพชยั คาํเหมย คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ชีววทิยา 

1988 611720502 มาลยัวลัย ์ สาอุด คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม อิเลก็ทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 

1989 611420716 สุธาทิพย ์ ยวงหิรัญ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

1990 611420716 สุธาทิพย ์ ยวงหิรัญ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

1991 601122005 ชิษณุพงศ ์ ปล้ืมใจ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา 

1992 611420717 ธนาภรณ์ ทองคาํ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การจดัการโลจิสติกส์ 

1993 611120715 นฐัภูมิ พรมจนัทร์ คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

1994 611120715 นฐัภูมิ พรมจนัทร์ คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

1995 575120342 วรัญญา สันทวฒิุ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

1996 611120206 พิมพพ์ิพฒัน์ จนัทร์ปัญญา คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 



1997 611120404 นภสัสร อินรัญ คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

1998 585120107 สุรเนตร บาํรุงวงษ ์ คณะครุศาสตร์ องักฤษ 

1999 601620135 กนัยารัตน์ ชา้งสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 

2000 611420104 พรรณวภิา บางประอินทร์ คณะวทิยาการจดัการ การเงินการธนาคาร 

2001 611420113 ศศิภา ยทุธหาญ คณะวทิยาการจดัการ การเงินการธนาคาร 

2002 611820110 สุภาพร เลาสูงเนิน คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

2003 601121023 ธีรภทัร กุศลจิตร์ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน 

2004 611220427 อรจิรา ชา้งนอ้ย คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ พฒันาสงัคม 

2005 601120311 ธีรศกัด์ิ สารรัตน์ คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

2006 611620219 นิธิพงษ ์ รัตนาทร คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 

2007 611620229 กาญจนา บลัลงักน์าค คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 

2008 611620231 วชิชุลดา อํ่าเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 

2009 611430101 มาริสา ธรรมชาติ คณะวทิยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2010 611121527 จนัทร์ทิวา รัตรดา คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 

2011 581221015 ชวลิต รักสีขาว คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาสงัคม 

2012 611121609 สุนิตา ยิม้ละมูล คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 

2013 611220323 นํ้าทิพย ์ นยัสาง คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

2014 611220830 อรทยั ศรีพา คณะวทิยาการจดัการ การท่องเท่ียวการโรงแรม 

2015 611220836 โยธกานต ์ เจตเกษกิจ คณะวทิยาการจดัการ การท่องเท่ียวการโรงแรม 

2016 591420316 มลัลิกา วมิลพนัธ์ คณะวทิยาการจดัการ การตลาด 

2017 581120525 ศศิธร คาํใส คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา 

2018 591220710 สงกรานต ์ วชัรพิบูลย ์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ 

2019 585120209 ปริศนา อินตะ๊ยศ คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 

2020 611220622 ญาณี วโิรจน์วนากุล คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาจีน 

2021 581220308 ณฏัฐิกา ไมแ้ดง คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาสงัคม 

2022 601120813 จิตรภณ เเซ่วา้ง คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 

2023 581420320 สุทธิดา ศรีเมือง คณะวทิยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2024 571321028 พนิดา แกว้สีทอง คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 

2025 611420413 สุธาทิพย ์ ประพฒัน์โพธ์ิ คณะวทิยาการจดัการ การจดัการทัว่ไป 



2026 611420401 สุชีรา ชุ่มรัศมี คณะวทิยาการจดัการ การจดัการทัว่ไป 

2027 571120136 วภิาดา คาํสะอาด คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 

2028 611220621 วรรณา ไพโรจน์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาจีน 

2029 571120540 สุปราณี สทา้นสุข คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

2030 611420412 วนันิสา ขาํเจริญ คณะวทิยาการจดัการ การจดัการทัว่ไป 

2031 591720815 สุธิชยั เฒ่าเทพ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม เทคโนโลยก่ีอสร้าง 

2032 581220833 พชัรพร นาคสมบรณ์ คณะวทิยาการจดัการ การท่องเท่ียวและการโรงแรม 

2033 611321117 นิธิพล รัตนาทร คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 
 


