
คิวที่
รหัส

นักศึกษา
ชื่อ-สกุล คณะ โปรแกรมวิชา

1 611320620 น.ส.สุภาพร  อิ่มจิตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
2 621120401 น.ส.สุภาพร  ยอดบุษดี คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
3 611320410 น.ส.นภาลัย  อ้นบางเขน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
4 611320409 นายธนากร  แก้วทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
5 601120513 น.ส.ประวีณา  ภมรพล คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
6 601120521 น.ส.นพัชฌา  เรืองสุข คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
7 601120511 น.ส.วิรฎาพร  แห่วขัด คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
8 611121616 น.ส.พัชรี  จันลองวนา คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
9 601121608 น.ส.วิภาวัณ  สงวนศักด์ิ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
10 601121626 น.ส.จารุณี  ศรีคํ้าชนะกุล คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
11 611120120 น.ส.ธนาภรณ์  จันธิดา คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
12 611120621 นายกิตติพร  ขันเงิน คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
13 601121630 น.ส.สุมาลี  จันทรมณฑล คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
14 611420823 น.ส.ประวีรัตน ์ ดํานา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
15 611420806 น.ส.นภาวรรณ  ภิญโญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
16 611420807 นายมีโชค  น่วมสกุณี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
17 631121313 น.ส.ฤทัยวรรณ  ทองเงิน คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
18 611320424 น.ส.ชฎาณัฐธนพร  ถังทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
19 611320418 น.ส.ธนัชชา  สมภักดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
20 601120620 นายอภิชัย  ใจชื้น คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
21 611520104 น.ส.น้ําทิพย ์ ดิษสอน คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
22 601121210 น.ส.ธนาพร  เกตุมี คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
23 611620112 น.ส.กัลยรัตน์  วรรณทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
24 631327702 น.ส.วิลาสิน ี มหึเมือง คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล
25 631327709 นายนําชัย  ขันอินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล
26 611620205 น.ส.กัญญาณัฐ  ต้ิงฉิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
27 631327740 น.ส.สุมิตรานันต์  สมทา คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล
28 631327704 น.ส.ชาลิสา  พราห์มเกษร คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล
29 631327711 น.ส.นภัสวรรณ  ภูมะณี คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล
30 611520207 น.ส.อัญชลี  จันทะเสน คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
31 631327703 น.ส.ประภาภรณ์  ประสานนาม คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล
32 631327723 น.ส.จันทกานต์  เมฆี คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล
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33 611420227 น.ส.ไพรินทร์  น่วมเจิม คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
34 601120507 น.ส.ภรณ์ทิพย์  รูปดี คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
35 601120509 น.ส.อาริยา  ไพโรจน์ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
36 621121222 นายธีระนัย  กล่ินจันทร์ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
37 611420210 น.ส.สุชาวดี  สิงห์ลอ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
38 601120908 นายกัมพล   วงษ์ตัน คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
39 621120414 น.ส.อรอนงค์  ศรสวรรค์ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
40 631327736 น.ส.ธนภรณ์   ทัพภูตา คณะพยาบาลศาสตร์ พยายาลศาสตร์
41 621120423 น.ส.รุจิรา  คุ้มเวชประสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
42 621120404 น.ส.สุวันนา  ตันหยง คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
43 601120910 นายทิวา  บุญส่ง คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
44 601120520 น.ส.ณัฐสิกา  สุขสวาสด์ิ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
45 601120514 นายสุธ ี ศรีเรือง คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
46 601120518 นายอนวัช  เนตรพรมราช คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
47 621120415 น.ส.ปพัชญา  ไพราราชธรรม คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
48 631327707 น.ส.ณัฐชา  อิ่มอุไร คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล
49 631327735 น.ส.พรรณพร   จ้อนแจง คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
50 601121619 น.ส.แสงรวี  ด้วงดี คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
51 631327712 น.ส.ธัญญภรณ์  คะหงวน คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล
52 631327720 น.ส.สุภัสสร  อ่วมสุข คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล
53 601121616 น.ส.สุพรรษา  อยู่งคง คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
54 621120701 น.ส.พรฟ้า  แสงสิมมา คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
55 601120427 น.ส.สิริยากร  รุ่งเรือง คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
56 611121415 น.ส.อัจฉราพร  ขําสกล คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
57 611121409 น.ส.สิวลี  อะมะระดี คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
58 611121405 นายเสกสรร  แหวเมือง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
59 631720104 น.ส.สุพิชชา  หนองอุดม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
60 631120610 น.ส.ปิน่สุดา  ภูมมาลา คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
61 621420716 น.ส.วาณิชา  ฝอยทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
62 621820220 นายธนาวัฒน ์ ท้าวเเข็ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
63 611120417 น.ส.วีรดา  ไกรวงษ์ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
64 631120626 น.ส.จรรยพร  คําวงษ์ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
65 631720113 น.ส.ธนัฐชา  จันทร์นาก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
66 621121307 น.ส.ทิพานัน  ใจดี คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย



67 621120710 น.ส.กัณฐิกา  แจ้งชาวนา คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
68 621120711 น.ส.วิมล  สิรีอําไพ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
69 621121324 น.ส.สุพาดี  ยนจอหอ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
70 631121310 น.ส.พิยาดา  โสขํา คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
71 621121309 น.ส.กัญญาณัฐ   ศรีจันทร์ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
72 611121410 น.ส.ณัฐกุล  คงเมือง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
73 631120413 นายทนชัย  แป้นเพชรอําพรสี คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
74 621820229 นายชนะชล  ปัญญาสา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
75 631120631 นายธนวัฒน ์ พรหมภูวงศ์ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
76 631220139 น.ส.ทัศนียา  วีระนันทกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
77 631220111 น.ส.วิยะดา  พระศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
78 621120504 นายชนม์ศิริ  ตันไสว คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
79 631121428 น.ส.เจนจิรา  จินาพันธ์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
80 631121416 น.ส.พัชรี  พนาวิกัยพันธุ์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

81 631121906 น.ส.วรวัลภ์  นิตยระวีวาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศึกษา

82 621320821 น.ส.ชนิษฐา  เขียวเขิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
83 621320812 น.ส.เอมวลี  อุดถา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
84 611121601 น.ส.วิชุดา  เทศพรหม คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
85 611320408 น.ส.ฐิติรัตน ์ แซ่กอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
86 621120530 นายมรุต  ใจเทีย่ง คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
87 621120815 น.ส.ทิพวรรณ  เขาอิน คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
88 621120818 น.ส.ถิรดา  มั่นภักดี คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
89 631327715 น.ส.ชาลิตา  ผ่อนแก้ว คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล
90 621120809 น.ส.ฐิติพร  นารอด คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
91 621120812 น.ส.จินดาพร  ปันม่วง คณะครุศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา
92 621120806 น.ส.ภัทรสุดา  สุหงษา คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
93 611120424 น.ส.จารุวรรณ  ไพโรจน์ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
94 631327728 น.ส.อณิษฐา   เกษมสุข คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
95 631327722 น.ส.จินตภา  เข็มขัด คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล
96 631120609 นายศุภกฤต   อึ้งเรีย คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
97 631620210 น.ส.ชลดา  แสนยม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
98 631327710 น.ส.อลิตา  จิตสว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล
99 621220401 น.ส.พิชญ์สิน ี เสือทอง คณะวิทยาการจัดการ การท่องเทีย่วและการโรงแรม



100 621220428 น.ส.มะลิ  ปองคุณโชค คณะวิทยาการจัดการ การท่องเทีย่วและการโรงแรม
101 621120705 น.ส.ธนัญชนก  กรอยสระน้อย คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
102 631120623 น.ส.อัญชลี  อิ่มสําราญ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
103 631620220 นายปิยวัฒน ์ ธูปหอม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
104 601121611 น.ส.วนิดา  ชาบุญมี คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
105 621121427 น.ส.อัมพร  วนาเวียงวงศ์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
106 631320418 น.ส.จุฑาทิพย ์ ตุ่นคํา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
107 631120326 นายเอกสิทธิ ์ ษมาจิตรุ่งเรือง คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
108 621121403 น.ส.ภัทราพร  ธนทิพยเนตร คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
109 631620221 นายธนากร  ปัน้โต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
110 631329403 น.ส.วชิราพันธ ์ ชาพวงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุข
111 621120411 น.ส.สุนิสา  พงษา คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
112 621120412 น.ส.มิลตรา  แบนปิง คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
113 621120429 น.ส.สิรินฤมล  ทับใจ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
114 611120423 น.ส.นภัสกร  สงคุ้ม คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
115 621121409 น.ส.กนกวรรณ  จันมา คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
116 621420712 น.ส.ฉรัชฎา  เปรมพล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
117 631320435 น.ส.สุภาพร  แถวบุญมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาตร์
118 631120619 น.ส.นันทวรรณ  เพ็งสอน คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
119 621121218 น.ส.วิภารัตน์   ศรีตระกูลคีรี คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
120 621320822 น.ส.นริศรา  สอนลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
121 621320817 น.ส.ณัฏฐณิชา  กล่ินทุง่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
122 601121627 น.ส.สุนิตา  โตเมฆ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
123 601120719 น.ส.วีริศรา  เกียรติกมลเลิศ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
124 601120720 น.ส.อริสรา  อ่อนน้อม คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
125 601120713 นายณัฐกานต์  สอดศรี คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
126 621420202 น.ส.ชุลีพร  อินแสง คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
127 631120616 น.ส.นันทิตา  เชียงใหม่ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
128 611520108 น.ส.อารีรัตน ์ นาเบ้า คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
129 631620216 น.ส.กฤตยา  พลเก่ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
130 631327719 น.ส.พัฒน์นรี  ปัน่แก้ว คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล
131 621320301 น.ส.สุกัญญา  เจริญทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
132 631327718 น.ส.อาริยา  สาระแสน คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล
133 621320311 น.ส.วาสนา  ทับโชติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม



134 621320302 น.ส.อรอนงค์  เสนแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
135 631820128 น.ส.บุษราภรณ์  พลอาจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
136 621320309 น.ส.วันวิสา  นามคํา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
137 601120207 น.ส.นุดาลักษณ์  เทศนา คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
138 601120208 น.ส.อนิตา  ปัญญา คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
139 601120202 น.ส.ธยาลักษณ์  วัฒนาไพรศิลป์ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
140 611520216 น.ส.สงกรานต์  ทองฤทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
141 601121514 น.ส.มาริษา  คีรีทศ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
142 601121527 น.ส.บุษยารัตน ์ อุดมกัน คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
143 611520209 น.ส.สุกัญญา  สุขเถื่อน คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
144 611520229 น.ส.มาริสา  เต้อแก้ว คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
145 631620213 นายธีระพันธ ์ ยะวะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
146 601121408 นายรณฤชัย  โยชนะ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
147 601121712 น.ส.วิภา   โพธิแ์ดน คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
148 601121713 น.ส.มะลิ  ทองใบ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
149 601121409 น.ส.พรทิพย์  กล่ินเทียน คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
150 601121714 น.ส.ดารารัศม ี ทันโยดี คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
151 601120112 น.ส.พรทิพา  ปานดํา คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
152 601121717 นายศักด์ิธนเดช  พรศักด์ิ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
153 631820119 นายธงชัย  โยชนะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
154 621121227 น.ส.ศุจิกา  เมฆชอุ้ม คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
155 631820118 น.ส.ฉวีวิไล  มาน้อย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
156 601120906 นายธีราทร  รัตนะ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
157 631820108 น.ส.ณัฐณิชา  บัวกฏ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
158 601120220 น.ส.กัญญารัตน ์ กลํ่าเจริญ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
159 601120217 น.ส.ฉัตรกฤษ  ประสิทธิเขตกิจ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
160 631327708 น.ส.นิติญา  หมื่นไกร คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาตรบัณฑิต
161 611520230 น.ส.วนิลญา  เงินสุข คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
162 631327725 น.ส.อภิญญาพร  ขอนทอง คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล
163 631327713 น.ส.สุธินันท์   พรหมทอง คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล
164 601121718 น.ส.สุพัตรา  อินทรเกษม คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
165 611520240 น.ส.สุกันยา  ทองคํา คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
166 621121208 น.ส.นริศรา  ทรัพย์เพชร คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
167 611520237 นายอุเทน  มะโนจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ บัญชี



168 611121508 น.ส.ธัญญลักษณ์  ยอดเพชร คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
169 601121403 น.ส.กัลยา  แก้วบัวดี คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
170 601121404 น.ส.สุชานรี  จ่าแสง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
171 601121410 น.ส.จุฑามาศ  นาคตะคุ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
172 631120630 น.ส.พรพรรณ  ไพรวันไพศาล คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
173 621121214 น.ส.พิมพิศา  หาญอยู่ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
174 621121203 น.ส.มัณทนา  ทวนธง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
175 621121221 น.ส.วิภารัตน ์ เมฆี คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
176 601121416 น.ส.ธิษณามดี  บุบพันธ์ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
177 601121428 น.ส.นฤมล  สงสนั่น คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
178 601121425 น.ส.ศิริวรรณ   วนารังสี คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
179 601120703 น.ส.โสรยา  อินบุญส่ง คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
180 631320711 นายชัยนวัฒน์  เหลืองเพชรรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
181 611121527 น.ส.จันทร์ทิวา  รัตรดา คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
182 631327741 น.ส.วนิดา  มีลาป คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล
183 631327701 น.ส.สิริวิมล  ขุมทอง คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล
184 631327724 น.ส.รจนพร  แก้วกาหลง คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล
185 621420605 นายศุภกิจ  ม้วนทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
186 631121002 นายธนานนท ์ ปัน้คล้าย คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
187 621120124 น.ส.ถาวรีย ์ สีขาว คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
188 621120111 น.ส.สายธาร  อนุดํา คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
189 621120129 น.ส.อัฐชฎาพร  สายเปล่ียน คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
190 621120116 น.ส.ชุติมา  แซ่ว้าน คณะครุศาสตร์ ปฐมวัย
191 621420422 น.ส.จุฑามาศ  วรรณโอทอง คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป
192 621420423 น.ส.อรอุษา  ต่วนโต คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป
193 631121001 น.ส.มนัชญา  โสมศรี คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
194 631121005 น.ส.คณัญญา  เย็นศิริ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
195 631121006 น.ส.สุชาดา  จงจิตร คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
196 621520225 น.ส.กรกนก  ยืนยั่ง คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
197 621420404 น.ส.สุพัตรา  จีนเพชร คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป
198 621520219 น.ส.ฐปนัท   ยะสินธ์ คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
199 621820201 นายธนาธร  คุณสิงห์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
200 621820203 นายฐิตินันท ์ ก้อนทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
201 621120128 น.ส.ยศวดี  สถิตย์เกิด คณะครุศาสตร์ ปฐมวัย



202 621120819 น.ส.จิรวรรณ  กัณทะวงศ์ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
203 621520222 น.ส.ลดาวัลย ์ ลันดา คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
204 621520220 น.ส.ออมสิน  สามงามยา คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
205 611122207 น.ส.เปรมฤดี   แฝงสูงเนิน คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
206 621121230 น.ส.นัฐริกา  มณีแสง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
207 621121219 น.ส.อัญชลีพร  บัวศรี คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
208 621120817 น.ส.ชลธิชา  นุ่มเกล้ียง คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
209 621120814 นายปกรณ์  สรรพานิช คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
210 611320811 นายสหัสวรรษ  อั๋นดอนกลอย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
211 621820202 นายลิมปพัฒน ์ หุน่ลาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
212 631120107 น.ส.ณัฐกานต์  พิลึก คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
213 631120102 น.ส.ธิติมา  ท้าวเมือง คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
214 611320803 น.ส.ศิรินทรา  บางเหลือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
215 621120805 น.ส.ภัศรา  อารีย์กลับ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
216 621120804 น.ส.ภาณุมาส  อารีย์กลับ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
217 621120719 น.ส.สุนทรี  พรมจันทร์ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
218 631122114 นายจิรชัย  ส่งกรม คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
219 611121208 นายจิรพนธ ์ ทองยิ้ม คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
220 611121213 นายพงษ์พันธ ์ คําบาง คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
221 631120105 น.ส.อนุสรา  สิงห์โต คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
222 631120106 น.ส.ศรัณย์พร  กิมไล้ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
223 631120130 น.ส.ธัญวลัย  เหล่าประชา คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
224 601121106 น.ส.วริศรา  ต๊ะมูล คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
225 601121108 น.ส.ผ่องอําไพ  แก้วโน คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
226 601121105 นายณัฐพล  อุปถัมภ์ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
227 601121103 น.ส.สุภาภรณ์  จําปานิล คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
228 601121107 น.ส.สุมินตรา  กล่ินอําภา คณะครุศาสตร์ ภาษาจีย
229 621120215 น.ส.อารียา  มรดกบรรพต คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
230 621120213 น.ส.ณัฎฐกานต์  ดวงทา คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
231 621121520 น.ส.อรวี  มูลชัย คณะครุศาสตร์ ประถมศึกษา
232 611121210 น.ส.นรากุล  หมื่นวัง คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 
233 611121202 นายนพดล  นาสืบ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
234 631620201 นายเกรียงไกร  ไพรสณฑ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
235 601121112 น.ส.กัญญาณัฐ  วันทมาตย์ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน



236 601121411 น.ส.จุฑามาศ  ด้วงปลี คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
237 621120216 น.ส.จันทร์ตรี  มุขทัง่ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
238 631120309 น.ส.เบญจมาศ  ยาดํา คณะครุศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์
239 621121509 น.ส.นภัสสร  มัตถิตะเตา คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
240 621120212 น.ส.จันทร์ฉาย  สมบูรณ์ดี คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
241 621120210 น.ส.อภิญญา  สิงใส คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
242 601120105 น.ส.กัญฐมณี  พิมศร คณะครุศาสตร์ ปฐมวัย
243 621120222 น.ส.นรินทร์  มหามณี คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
244 601120420 น.ส.สุดา  นารอด คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์
245 601120129 น.ส.ลักษณาวดี  หอมดอกพลอย คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
246 601121406 น.ส.เพ็ญนภา  จันดากุล คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
247 601120102 น.ส.วิธิตา  เอกระ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
248 631120330 นายเกียรติศักด์ิ  อินทพงษ์ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
249 621120724 น.ส.เก็จมณี  ศุภศร คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
250 621120714 น.ส.กชกร  พึง่กุศล คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
251 621120206 น.ส.อารียา  มาพุม่ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
252 631320703 น.ส.ภัทราภรณ์  พันธ์ประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
253 601120116 น.ส.ชลธิชา  วิชาพูล คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
254 601120118 น.ส.ไพริน  สาสังข์ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
255 621120204 น.ส.จิระนันท์  บุญชู คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
256 631120131 น.ส.หนึ่งฤทัย  ม่อนใหญ่ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
257 631120101 น.ส.ศศิประภา  คํานวนมิตร คณะครุศาสตร์ วิชาการศึกษาปฐมวัย
258 611121505 นายภัทพงษ ์ แพงโตนด คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
259 621120728 น.ส.เกศวลี  นีซัง คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
260 601120221 น.ส.นิฤมล   มีโพธิ์ คณะครุศาสตร์ ปฐมวัย
261 631120132 น.ส.ศศิวิมล  สมรภูมิ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
262 621121617 น.ส.เตือนใจ  แปงวีระ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี (ค.บ.)
263 621121603 น.ส.นาฏยา  สุนทรวารี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี  (ค.บ.)
264 621121602 น.ส.อารีรัตน ์ ใจเงิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี (ค.บ.)
265 621121611 นายจิรวัฒน ์ ขันทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี (ค.บ.)
266 621220201 น.ส.อรวรรณ  จันทร์คุนยงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
267 611122206 น.ส.วิชญาดา  ต่ายหัวดง คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
268 611122205 น.ส.กมลลักษณ์   อินกรัด คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
269 611121418 น.ส.สลิลทิพย ์ กันหาเรียง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย



270 611121404 น.ส.สุกัญญา  จันทร์นา คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
271 631820139 น.ส.วิลาสิน ี คําเรืองศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
272 611720205 นายชินพรรธน ์ หมอนจันทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยี พลังงาน 
273 631620108 น.ส.อาทิตติยา   แก้วทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
274 611121429 น.ส.พัณณิตา   ปัญญาดี คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
275 621520207 นายสุธีกร  เงินสุข คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
276 621120718 น.ส.นารีรัตน ์ แสงบุญเรือง คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
277 621121205 น.ส.สุชาลี  เจริญรอย คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
278 611520206 น.ส.นฤมล  โยธาธรรม คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
279 631120318 นายนิพนธ ์ พูกันแก้ว คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
280 601121104 น.ส.วาสิตา  บดีรัฐ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
281 631320702 นายวชิรวิทย ์ เอี่ยมสอาด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี สารสนเทศ 
282 611120607 นายภูวดล  สุขเกษม คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
283 611120625 นายอานันต์  ปิยะศีล คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
284 611120616 น.ส.ธิดารัตน ์ แสงโยธา คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
285 611120630 น.ส.กล้วยทิพย์  ใบพะออม คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
286 611120624 น.ส.รัตนาวดี  ขจัดภัย คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
287 611120609 น.ส.สิรภัสสร  เอกปาน คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
288 601120506 นายดํารงค์  ชัยสุวรรณ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
289 621121414 น.ส.สุวรรณ์  เกิดพงษ์ คณะครุศาสตร์ วิชาการประถมศึกษา
290 621121420 น.ส.ปุณยาพร  อติชาตสกุล คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
291 601121420 น.ส.มินตรา  มูลชัย คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
292 601121427 น.ส.สิตานัน  พิณนา คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
293 601121422 น.ส.จินตนา  เจริญชัยสกุลคีรี คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
294 611120316 น.ส.กัญญารัตน ์ คงมั่น คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
295 601120822 นายจิรายุส  หนองหลวง คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
296 621220119 น.ส.ณิชากานต์  คล้ายสุทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
297 621220423 น.ส.โยษิตา   รอดจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ การท่องเทีย่วและการโรงแรม
298 621121407 น.ส.ภัทราภรณ์  สายทอง คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
299 621220123 นายพงศกร  จันนุ่ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
300 621220124 น.ส.ณรรธศร  เเจ่มสน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
301 621220431 น.ส.นลพรรณ  แซ่เอี้ย คณะวิทยาการจัดการ การท่องเทีย่วและการโรงแรม
302 631420709 น.ส.จิราภรณ์  รุ่งเรือง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
303 621121428 น.ส.สุนันทินีย ์ กมลปราณี คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา



304 621121426 น.ส.ทัศนีย ์ เกียรติก้องไพร คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
305 631420710 น.ส.ชาลิสา  นิ่มขาว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โลจิสติกส์
306 601120108 น.ส.อังคณา   นนทการ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
307 631120816 น.ส.ธันย์ชนก  ไถเงิน คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
308 621220101 น.ส.สุนันทา  กิติโยธี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
309 621121423 น.ส.เพ็ญนภา  เรืองอยู่ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
310 611120315 น.ส.ชุตินันท ์ คชสีห์ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
311 631121314 น.ส.เก็จมณี  แซ่กือ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
312 631121315 น.ส.วิชุดา  ขันศรี คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
313 611120411 น.ส.ณัฐณิชา   ยุภาครบุรี คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
314 611120412 น.ส.ศิริวรรณ  จันทร์ขํา คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
315 611120420 น.ส.รุ่งนภา  ถังทอง คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
316 621121216 น.ส.อาชาณีย ์ จักกร่าง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
317 611120426 น.ส.ต้นกล้า  พิมพ์สิงห์ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
318 621121512 น.ส.นครินทร์   กระสานต์ิคีรี คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
319 611120319 น.ส.ปิยฉัตร  คชฤทธิ์ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
320 611720104 นายเกียรติศักด์ิ  ปิน่มณี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
321 621121318 น.ส.สุจิตตรา  โตทุย้ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
322 611120326 นายกรรจเนตร  ขุนทอง คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
323 621121302 น.ส.ดวงใจ  แสงสาย คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
324 611120303 น.ส.กนกพร  เผือกพงษ์ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
325 611120325 น.ส.บุญสิตา  อินไผ่ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
326 601120704 น.ส.ปานชีวา  พรมบุญชู คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
327 601120702 น.ส.ธีราพร  รอดคุ้ม คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
328 601120701 นายเมธาสิทธิ ์ กล่ินคูณ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
329 601120708 น.ส.กมลวรรณ  เมืองสองชั้น คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
330 611122106 น.ส.ปุณรดา  โพธิข์วัญ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
331 611420205 น.ส.เอมิกา  พรมสายบัว คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
332 631321003 นายกฤษณะ  เเต่งตัว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
333 631321018 นายสิทธิโชค  กาวีวน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
334 631820129 น.ส.โสรญา  วงษ์สุวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
335 611120402 น.ส.ศิริลักษณ์  อ่อนน้อม คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
336 611120401 น.ส.ปิยนุช  ณ คําตัน คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
337 631220101 น.ส.ดวงกมล  นกน้อย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย



338 611120413 น.ส.รัตนมน  แสงสุรินทร์ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
339 611120314 น.ส.ปัตติยา  ช่ออังชัน คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
340 611120404 น.ส.นภัสสร  อินรัญ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
341 601120627 นายนครินทร์  นามวงค์ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
342 601120615 นายชลิต  ศรีภุมมา คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
343 601120630 น.ส.สุนิสา  เจดีย์ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
344 631820104 น.ส.จุฑามาศ  ชูชื่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
345 621121429 น.ส.อภิญญา  วนารังสี คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
346 621121316 น.ส.ภัทรภรณ์  ดีวัน คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
347 621121315 นายภูชิชย ์ ศิลาชัย คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
348 631220112 น.ส.พิมลพรรณ  เสาตรง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
349 611120829 นายกิตติธัช  พุม่ฉัตร คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
350 611120828 นายภูวนาท  นวดไธสง คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
351 621121430 นายอดิลักษณ์  ว่าคุณธรรม คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
352 611120805 นายดนัย  บุญญา คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
353 601120109 น.ส.กัญญ์สุดา  จันทร์ต๊ะฟู คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
354 621121330 น.ส.สุธาทิพย ์ ยะถา คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
355 621121329 น.ส.สมหญิง  อุดอัด คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
356 631220133 น.ส.ณัฏฐธิดา  สวัสด์ินะที คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
357 631220116 นายอิทธิพล  บุญยัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
358 611420707 น.ส.ฟ้ารุ่ง  ลาศา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
359 621121524 น.ส.หนึ่งฤทัย  สํารีดี คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
360 621121507 น.ส.ธิดารัตน ์ บริบูรณ์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
361 621121515 น.ส.ฐนิชา  คล่องนรงค์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
362 611420714 น.ส.งามอนงค์  แสนสุข คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
363 621520217 น.ส.พรทิพย์  เชื้อแก้ว คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
364 631121117 น.ส.อรกัญญา  ปัน้รูป คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
365 601121426 นายกฤษฎา  อินทะเสน คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
366 621121327 น.ส.ชนิ  ราชทรัพย์ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
367 631220123 น.ส.ปิยะดา  ศรีเกตุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
368 611121803 นายวันชัย  ศรีเดช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี(คบ)
369 611120813 น.ส.วาสนา  ธรรมกูล คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
370 631220207 น.ส.จันจิรา  จันทรังษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
371 631220209 น.ส.อรณิชา  โพธิม์่วง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ



372 631220126 นายธนพัฒน ์ สอนฉุย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
373 631220102 น.ส.สิริวิมล  มณเฑียรชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
374 611320213 น.ส.นิศากร  พรมสีละ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี วท.บ .
375 611320202 น.ส.ธวัลรัตน์   ศรีสุขสันต์คีรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.เคมี
376 621121305 น.ส.รดา  แซ่ม้า คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
377 621121303 น.ส.เสาวพร  บุญล้อม คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
378 621620112 น.ส.สุชาดา  พันธุง้ิ์ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
379 621620106 น.ส.วราวรรณ  เชื้อสิงห์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
380 621121301 น.ส.พิมพ ์ แซ่ม้า คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
381 621121321 น.ส.พรวิภาวรรณ  มัธยา คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
382 631121206 น.ส.ชลธิชา  กล่ินเกษร คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
383 631121228 น.ส.พลอยพรรณ  ก๊กตระกูล คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
384 631220202 น.ส.สุรีพร  สารีผล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
385 631121202 นายสุทร  พรมชาติ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
386 631121222 น.ส.อัมชฎา  มุ่ยจันตา คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
387 611320211 นายทวีศักด์ิ  หิรัญสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี วท.บ
388 631220220 นายกิติศักด์ิ  กัณทะมูล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
389 631420703 น.ส.อรนภา  นิลสกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
390 631220233 น.ส.อังคณา  คําประดับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
391 631320207 น.ส.พรนภา  ฤทธิม์นต? คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.เคมี
392 611520131 น.ส.นุชจรีย ์ พิลาทอง คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
393 611520120 น.ส.ดวงเพชร  เทียมหลา คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
394 611520117 น.ส.สุกัญญา  กองสาสนะ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
395 631121226 น.ส.ฐาริณี  บกแก้ว คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
396 631121105 น.ส.ภิญญา  นามละว้า คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
397 631121120 น.ส.อรนุช  แซ่ม้า คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
398 631121104 น.ส.สตรีรัตน ์ ม่วงเล็ก คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
399 631121118 นายวินัย  อําภาพันธ์ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
400 631121110 น.ส.พรรธษา  เมาตากน้อย คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
401 621121314 นายณัฐพล   หว่างวรกิจ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
402 631121220 น.ส.ดารณี  บุญชู คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
403 631220122 น.ส.ศิริกัญญา  ไชยสิม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
404 631320813 น.ส.อินทิรา  คําพาลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
405 611320801 น.ส.กุลยา  อิ่มดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์



406 601121607 น.ส.อาทิตยา  พิมศักด์ิ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
407 601120609 น.ส.ธันยพร  ขอนดอก คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
408 601120611 น.ส.นิตยา  เนื้อไม้ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
409 621520210 นายภาน ุ สวนแก้ว คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
410 631121130 นายชัยวัฒน ์ มาน้อย คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
411 601120625 นายสิริชัย  หอมร่ืน คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
412 601120610 น.ส.พัชราภรณ์  บุญหนัก คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
413 611121812 น.ส.น้ําทิพย ์ คําอิ่ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
414 621520102 น.ส.รัตนาวดี  คิรีรมย์ คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
415 631520130 น.ส.อุษมา  บุญเกิด คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
416 621520115 น.ส.ปาลิดา  คําบรรลือ คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
417 621121320 น.ส.ทานตะวัน   ศรีจันทร์ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
418 621520212 น.ส.ชลธิชา  ซ้ายก่า คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
419 621520124 น.ส.ศิริกาญจน ์ ศรีมันตะ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
420 621520216 น.ส.จันจิรา  สารัชชู คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
421 621520218 น.ส.ธมลวรรณ  ท้าวทา คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
422 631120712 นายเจษฎา   พุทธะโร คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
423 631720318 น.ส.ญาณิศา  ดีแย้ม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟฟิก
424 631121508 น.ส.ธีรนันท์  พลเก่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
425 611121425 น.ส.พัชริดา  จุลมุสิ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
426 621720409 น.ส.ลัดดาวัลย ์ สวัสดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
427 601122020 นายธราวุธ  แคน้อย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา
428 631420202 น.ส.กนกอร  รอดกสิกรรม คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
429 631720306 น.ส.ครองขวัญ  แนววัน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟฟิก
430 631420214 น.ส.กัญจนา  ยากุ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
431 631420205 น.ส.พิมลพรรณ  ทิพมนต์ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
432 621320801 น.ส.ธารารัตน ์ ทองคํา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
433 631120703 นายนทีธร  วรรณสิน คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
434 631220103 น.ส.อริษา  สีปัจฉิม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
435 611121423 น.ส.ประภัสสร  พลากร คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
436 611121411 น.ส.นภาวรรณ  คุ่ยดี คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
437 631420714 น.ส.เจนจิรา  แดงเจริญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
438 631220109 น.ส.สุพรรษา  นุชสวาท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
439 601120210 น.ส.มาธว ี ศรีมาลา คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย



440 601320819 น.ส.วรางคณา  ไกรกิจราษฎร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
441 601320829 น.ส.กัลยรัตน ์ ขําวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
442 601320802 น.ส.สายธาร  อินทพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
443 621120713 น.ส.กมลพรรณ  กุลสรนันท์ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
444 621121513 น.ส.จินดา  วนาพุทธรักษ์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
445 621121523 น.ส.อารี  รุ่งอรุณดอย คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
446 621121325 น.ส.สมฤทัย  พิมพบุตร คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
447 621121326 น.ส.ศิโรรัตน ์ ง้ิวโสม คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
448 611320806 น.ส.จิรานุช  มั่นคงพิพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
449 611320824 น.ส.รัตนาภรณ์  แสนหาญชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
450 631120226 น.ส.ปัทมา  พันธ์ศรี คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
451 631120227 น.ส.รุ่งทิวา  ช้อยขุนทด คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
452 611120502 น.ส.เจมจิรา  ปิน่ทอง คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
453 601121009 น.ส.ณัฐมล  ยอดนวล คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
454 621121521 น.ส.รุ่งทว ี เเก้วฉนวน คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
455 621520108 น.ส.ศศิธร  แก้วประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
456 621121304 น.ส.พิยดา  ศรีเวียง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
457 631520104 น.ส.แก้วกัญญา  เสาอนันต์ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
458 631520126 น.ส.นภาพร  ทองคํา คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
459 621520121 น.ส.ชัญญานุช   วรชินา คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
460 631520115 น.ส.อิสริยา  พันทสิงห์ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
461 631430105 น.ส.สุภัสสร   อ่อนศรี คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
462 631620103 น.ส.วาศิตา  ทวนธง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
463 611120304 น.ส.สุภารัตน ์ อินต้นวงค์ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
464 611120313 น.ส.ปุณยนุช  ท้าวสันติชูชัย คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
465 621120203 น.ส.ทิวิยา  ปริมล คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
466 611120505 นายเกียรติศักด์ิ  ทองขาว คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
467 611120513 น.ส.จิดาภา  สุขสาคร คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
468 611120503 น.ส.สุรัตน์ดา  ช่างเพาะ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
469 611120521 น.ส.ปวีณา  แสงสว่าง คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
470 621121408 น.ส.ปนัดดา   สมนําปน คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
471 621121405 น.ส.พรพิมล  ปัญญามณี คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
472 611120321 น.ส.วันเพ็ญ  แซ่ย้า คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
473 621420617 น.ส.สุชานาฎ  เสือยิ้ม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์



474 621420610 น.ส.ชญาณี  ปรีชา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัโลจิสติกส์
475 601121306 น.ส.สมฤดี  คําภา คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
476 621420625 น.ส.ประวีณา  ทรัพย์โฉม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
477 621121224 น.ส.เนตรชนก  ระเริงแม่เมย คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
478 621120933 น.ส.รังรอง  บุญณะกิจ คณะครุศาสตร์ พละ
479 621120208 น.ส.แพรวพรรณ  เนตรฤทธิ์ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
480 621420305 น.ส.ฐิติมา  เพ็งสมยา คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
481 631520109 น.ส.กัลยา  นพนาบดี คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
482 631327721 น.ส.อรภัทรา  แสงอร่าม คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
483 621420303 น.ส.จิดาภา  กาญจนจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
484 611820211 นายสุริโย  คําเคร่ือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
485 601121017 น.ส.เสาวภาคย ์ ง้อมเขียว คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
486 621420319 น.ส.เกวลิน  ภูเ่ล็ก คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
487 621120211 น.ส.ทิฆมัพร  ศรีภุุมา คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
488 631320427 น.ส.วิไลพร  พันธ์ศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
489 631320408 น.ส.สุพัชญ ์ เพียรรตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
490 601120203 น.ส.พิมพ์ชนก  หมอนอินทร์ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
491 601120209 น.ส.ณัฎฐธิดา  ช่อชั้น คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
492 631120307 น.ส.ศิริพร  จินาเกตุ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
493 631120302 น.ส.กนกวรรณ  ดําดี คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
494 631420401 น.ส.ปุณณัชชา  สิทธิกรรณ์ คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป
495 631420408 น.ส.สุธิมา  สุขอิ่ม คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป
496 611320606 น.ส.อารีรัตน ์ ผ้าน้ําฝน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
497 631120328 น.ส.เจษฎาพร  กัลปพฤกษ์ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
498 611320605 นายวรุตม ์ จูงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
499 621121505 น.ส.กนกพร  เพมขุนทด คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
500 631120110 น.ส.พรสุดา  วนาเฉลิมรักษ์ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
501 621121121 น.ส.บุญญิสา  หมูคํา คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
502 621121110 น.ส.นฤมล  ชุมพร คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
503 601121511 น.ส.อมรรัตน์  บัวศรี คณะครุศาสตร์ ถาษาไทย
504 631120316 น.ส.รักษิณา  ร่มโพธิ์ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
505 601121503 น.ส.กนกวรรณ  สอนคุ้ม คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
506 621220211 น.ส.เพชราภรณ์   รวงผ้ึง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
507 621121220 น.ส.ณิชกานต์  สุทธิมาลา คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย



508 631120127 น.ส.วรรณภา  สิงห์อนุสรณ์ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
509 621320107 น.ส.กิ่งแก้ว  อ่อนสํารี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
510 631320124 นายสัณหณัฐ  คล้ายผูก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
511 601120329 น.ส.สโรชา  ใจครอง คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
512 621121204 น.ส.วรรณิกา  คุ้มเณร คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
513 631120217 น.ส.ธิดารัตน ์ มุ้งแป้น คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
514 621320101 น.ส.ชนิสรา  ร่มโพธิรี์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
515 621120614 น.ส.มัฌชิมา   จันสองจัน คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
516 631220301 น.ส.กัญญ์พิมพ ์ สิทธิกรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม
517 621121226 น.ส.อารีวรรณ  ปัญญางาม คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
518 611120307 น.ส.รุ่งนภา  สุขสาย คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
519 621120609 นายธนวินท ์ ศรีทา คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
520 631120223 น.ส.ภัทริน  สมภักดี คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
521 621320116 นายลิขิต  วันทา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
522 611820120 น.ส.รักชนก  สังข์สุวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
523 611820109 น.ส.ทิพานันท ์ สีปัจฉิม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
524 611820122 น.ส.พิยดา   มิตรชื่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
525 611820107 น.ส.สุกัญญา  ทองแกมแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
526 631320817 นายสุพัฒชัย  โพธิเ์งิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
527 631120221 น.ส.รีลาวรรณ  อินทศร คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
528 631120224 น.ส.ปาลิตา  ศรีภุมมา คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
529 631820125 น.ส.ปวันรัตน ์ แสงกล้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
530 611121525 น.ส.วริศราภรณ์  สอนชิด คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
531 611121521 น.ส.ศิริลักษณ์  พรมฟัก คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
532 601120422 น.ส.เยาวลักษณ์  มีศรี คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
533 611420706 น.ส.พัชรินทร์  ชูอินทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 
534 601120201 น.ส.รัตน์ดา   รอดเริงร่ืน  คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
535 611121518 น.ส.จริญญา  กองสิน คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
536 631220414 น.ส.พัชรี  รุ่งเปีย่ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
537 601121820 น.ส.วิภาดา  อ่อนจิตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
538 621121103 นายพิพัฒพงษ ์ ไชยฤทธิ์ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
539 611420216 น.ส.จรีรัตน ์ ขําโตนเ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
540 611420215 น.ส.เมทนี  ตรีสิทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
541 611121703 น.ส.วนิดา  ใจธรรม คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา



542 611121702 น.ส.สุวิศา  สระทองเทียน คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
543 601120917 นายศุภมิตร  แซ่ล้ี คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
544 631320430 น.ส.วิลินดา  ทองหล่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
545 601120219 น.ส.วีรยา  วงษ์ราษฏร์ คณะครุศาสตร์ ปฐมวัย
546 621220227 น.ส.อภิภาวดี  มากอยู่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
547 601120923 นายสุเมธ  แป้นปาน คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
548 631121704 นายนครินทร์  ผ่องบุรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา
549 611820123 น.ส.วรรณธิญา  เซ็นน้อย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
550 621420418 น.ส.นิลาวรรณ  คําทอง คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป
551 631420223 น.ส.พิมพ์ปภัสร์  เพชรทอง คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
552 601120401 น.ส.ดวงเดือน  รัตนวิชัย คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
553 631420222 น.ส.นันทิตาภรณ์   รุ่งสกุล คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
554 621220410 น.ส.น้ําทิพย ์ นัยสาง คณะวิทยาการจัดการ การท่องเทีย่วและการโรงแรม
555 611420818 น.ส.ฐิติมา  อนุสิฎฐกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
556 621720307 น.ส.จีรัชยา  ตะวงษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก

557 631121912 น.ส.พิมลพรรณ  รอดเพ็ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์เเละ
สารสนเทศศึกษา

558 611420217 น.ส.เพชรมณี  คุ้มชนะ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
559 611122216 น.ส.นางสาวปิยะฉัตร  จันทชุม คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
560 621420627 น.ส.กมลวรรณ  สุนทร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
561 631420107 น.ส.ธนภรณ์  ศิลปชัย คณะวิทยาการจัดการ การเงินและการธนาคาร
562 631420108 น.ส.ชไมมล  ไม้แดง คณะวิทยาการจัดการ การเงินการธนาคาร
563 621121229 น.ส.ทิพาวรรณ  เพศพันธ์ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
564 621121217 น.ส.สโรชา  ก้อนจันทร์เทศ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
565 631320413 น.ส.สุมารา  หายะชู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
566 621820219 น.ส.สุกัญญา  ทองเครือ คณะครุศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
567 631120201 น.ส.พรหมพร  อัศวธนัตถ์ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
568 631220312 น.ส.นริศรา  เพชรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม
569 631120711 น.ส.รัชนก  ชมชอบวนาลี คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
570 631120704 นายรัฐนันท ์ สร้อยระย้า คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
571 631820205 น.ส.พิชญาดา  เร่ือศรีจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
572 631820206 น.ส.พิชญาภัค  เร่ือศรีจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
573 631820224 น.ส.ศศิธร  เจียมศักด์ิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
574 631820204 น.ส.สุพิชชา  ชมชื่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์



575 631820208 น.ส.อาริสรา  โพธิพ์ล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
576 621120621 น.ส.พัชรินทร์  แก้วเพชร คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
577 601121021 น.ส.แสงทิพย์  นิธิเมธา คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
578 621121709 นายบารม ี นิธิเมธา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา
579 601121203 น.ส.วราภรณ์  แผงผล คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
580 601121214 นายธนวัฒน ์ ฉายแสง คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
581 611122001 น.ส.นันทิญา  เวฬุวนารักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา
582 621520116 น.ส.วรรณิศา  แจ่มมณี คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
583 601121218 น.ส.เบญจวรรณ  สร้อยต คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
584 611121623 น.ส.อาทิติยา  โบราณมูล คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
585 611121614 น.ส.อารีรัตน ์ โพเทพ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
586 611121622 น.ส.สร้อยสุวรรณ  กิจประจักร คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
587 631320808 น.ส.ยุพินภรณ์  พลศร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
588 611121801 นายพีรพัฒน ์ จอมคีรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี ค.บ.
589 611121808 นายชัยธวัช  อ้นอิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี ค.บ.
590 611121802 น.ส.ทักษพร  นิลละออ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี (ค.บ.)
591 601121206 น.ส.หทัยชนก  คํ่ายัง คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
592 621320910 น.ส.มุธิตา  พลภักดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
593 611420722 นายอภิสิทธิ ์ โพธิม์าก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
594 611520101 น.ส.สรินยา  เจริญสารีกิจ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
595 631320820 น.ส.จิตตาภา  วงษ์เมฆ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
596 601121223 น.ส.กัญญารัตน ์ พิชิตสกุล คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

597 631320807
น.ส.นางสาวปริศนา  โต๊ะดอน
ทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์

598 611121806 น.ส.นพเก้า  นุ่มเกล้ียง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี (ค.บ.)
599 631320810 น.ส.ธัญมน  แซ่ม้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
600 621520223 น.ส.สุธิมา  โคฮาด คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
601 621520209 น.ส.ชลธิชา   ยิ้มบุญเกิด คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
602 601121222 น.ส.นัทมนต์  แลดี คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
603 621121206 นายกิตติวัชน ์ จันทร์เล็ก คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
604 621320906 น.ส.พัชราวรรณ  เกิดพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
605 621320117 น.ส.วาสนา  แซ่จาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
606 620086941 น.ส.เบญจมาศ  ดิษบเจริญ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
607 611320614 นายเจษฎา  ออมฉิม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา



608 631121606 น.ส.กัญญารัตน ์ ศรีอวยพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์
609 631121213 นายธนาธิป  กาศเกษม คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
610 611220317 น.ส.วาริน  จําปาทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
611 601121022 น.ส.ณัฐพร  คําเรือง คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
612 611220303 น.ส.สิรีธร  นวพงษ์ภูษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
613 631121601 น.ส.กมรวรรณ  กรีอินทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์
614 611121924 นายเจษฎากร  นิธิยศชัชพงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา
615 631320814 นายธนพล  ยาพรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
616 621121417 น.ส.สุภาวดี   ศรีสองเมือง คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
617 621121419 น.ส.ฌาริตา  ดาษดา คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
618 631320818 น.ส.อรวี  ครุฑหุน่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
619 631320805 น.ส.ภัทรลภา  แซ่ลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
620 631220437 น.ส.รัชนก  นุ่มนิ่ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
621 631220319 น.ส.วัชรา  เล่ียมจ้อย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม
622 631520229 น.ส.พลอยไพลิน  มาน้อย คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
623 631520230 น.ส.กฤษณา  จันทร์เล็ก คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
624 611321104 น.ส.มัลลิกา  ทองมี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
625 611620114 น.ส.ทิพวรรณ  กันเทีย่ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
626 621121613 น.ส.อนัญพร  บัวปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี(ค.บ.)
627 621121614 น.ส.ธนัชพร  สัตบุตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี(ค.บ.)
628 631121103 น.ส.จิราพร  จีนแดง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
629 631420605 น.ส.เสาวลักษณ์  แช่มมั่นคง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
630 631420617 น.ส.เมทนี  ช้างแก้ว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
631 631121303 น.ส.ตรีนุช  ปกป้อง คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
632 611220602 น.ส.รัตนากญจน ์ คล้อยสวาท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
633 631520206 น.ส.วริศรา  ถวายนิล คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
634 631520207 น.ส.ภัทรนันท์  กาวิใจ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
635 601121418 น.ส.ชลิดา  สูงปานเขา คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
636 601121402 น.ส.พิมลวรรณ  จันทร์เปรม คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
637 631420209 น.ส.นารีรัตน ์ อินทโมรี คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
638 631121127 น.ส.ฐิตาภา  ชุ่มเย็น คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
639 601120218 น.ส.ศิรินทร์  วงค์สัมฤทธิ์ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
640 611820215 น.ส.ชลลดา  จําปางาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
641 611820212 น.ส.อรภาภรณ์  จันทวี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์



642 621120108 น.ส.กชพร  แซ่ม้า คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
643 621120122 น.ส.ฉันทิสา  แซ่กือ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
644 621120115 น.ส.กวินนาถ  ผาด่าน คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
645 631320106 น.ส.ศริญญา  มุกขุนทด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
646 611320617 น.ส.รสสุคนธ์  เสาวนิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
647 631520208 น.ส.นภัสสร  รัตนบดี คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
648 631320424 น.ส.อน งค์ทิพย์  แตงโตนด  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ 
649 621520119 น.ส.เกตุวรินทร์  มีสงฆ์ คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
650 631121703 น.ส.สุธาทิพย ์ ภูช่ื่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา
651 621120807 น.ส.มาริสา  จันทา คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
652 611320612 น.ส.นัฐรินทร์  พันธ์ศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
653 631320806 น.ส.ทิพานัน  หมอนคุด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์

654 631121901 น.ส.เนตรนภา  ม่วงคํา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศึกษา

655 631320127 นายธวัชชัย  ยอดหา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
656 631120312 น.ส.ดวงฤดี  จันทร์ประสงค์ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
657 621420711 น.ส.วัลภา  ทวีสวย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
658 621420710 น.ส.อําพร  เนื้อไม้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
659 621120413 นายภาณุพงศ์  ชราธาร คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

660 631121902 น.ส.วรรณรดา  ฤทธิค์ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศึกษา

661 631121904 น.ส.พรทิพย์  ปาเมืองมูล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศึกษา

662 621420709 นายสุทธิรักษ ์ คัชพงษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
663 601120123 น.ส.ภาวินี   วงศ์เศรษฐี คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
664 631220231 นายเกรอกก้อง  ทินปาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
665 631121713 นายธีรภัทร์  อาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา
666 611620208 น.ส.ชลธิชา  จําปางาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
667 601121729 น.ส.อรณิช  กุลประเสริฐ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
668 631420601 น.ส.รุ่งทิวา  ปรีหลาบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
669 621520112 น.ส.รัตนาภรณ์  เพิม่หิรัญ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
670 601120408 นายแล  วิละคํา คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
671 611220603 น.ส.ขนิษฐา  มั่งทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
672 631120311 นายธนบูรณ์  แซ่หาญ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์



673 621121106 น.ส.จุฬาลักษณ์  ไกรตะโม่ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
674 631530107 น.ส.อรัญญา  สุวรรณพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
675 611320607 น.ส.นภัสวรรณ  ใจแสน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
676 631327730 น.ส.จิตรวรรณ  รังสิบรรพต คณะพยาบาลศาสตร์ การพยาบาล
677 631327705 น.ส.นวลพรรณ   มั่งคงเจริญ คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
678 631327734 น.ส.กันยา  ยอดเจริญอาชา คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
679 621120823 น.ส.ฉันชนก  แย้มปัน้ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
680 631327737 น.ส.ลลิตา  แซ่เฮ่อ คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล
681 611820121 น.ส.ปวีนา  เงินยิ่ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
682 621121705 นายวราวุธ  โมลาลาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา
683 611320602 น.ส.ภาวิณี  ภูท่อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
684 621820113 นายณัฐวุฒิ  ตุ่นคํา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
685 631530112 น.ส.วันวิสา  เพชรโต คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
686 631327731 น.ส.สุชาวดี  เพ็งพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล
687 631820236 น.ส.พัชรพร  หมั่นเขตกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
688 611320616 น.ส.กิตติยา   กระต่ายทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
689 601120405 น.ส.อรณัฐ  โฉมเจริญ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
690 601120411 น.ส.ทัศนวรรณ  ท่าเสา คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
691 621121317 น.ส.กรรนิภา   เอี้ยงเตจ๊ะ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
692 611320627 น.ส.ไพรลิน  ชัยอารักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
693 631320120 นายจักรพล  รุ่งเรือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
694 631120806 น.ส.ธัญญารัตน ์ บุญเสมา คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
695 631320125 นายจตุพล  รุ่งเรือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
696 631420611 น.ส.สิราวรรณ  เกิดพงษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
697 621121703 นายสิทธิเดช  กนกสิงห์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา
698 631320709 นายธวัชชัย  จิตตะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
699 621820106 น.ส.กาญจนา  สุมาลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
700 601121727 น.ส.วาสนา  อินทรานุสรณ์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
701 621220208 นายทักษิณ  มะยมหิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
702 601120412 น.ส.เกษสิริ   สุขโทน คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
703 611320619 น.ส.ศรัณญา  แนบกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
704 601120813 นายจิตรภณ  แซ่ว้าง คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
705 611320622 น.ส.จินดารัตน ์ เหล่าเอี่ยม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
706 611320623 น.ส.เจนจิรา  เหล่าเอี่ยม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา



707 611420718 น.ส.สุนิษา  ดัชนี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
708 611220305 น.ส.สุภัสสร  ช่างเงิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
709 611220302 น.ส.สโรชา  หลักหิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
710 611220613 น.ส.พรพิมล  แสนเขียววงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
711 621121801 น.ส.พิมพรรณ  บุญยัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา
712 621120927 น.ส.สุกัญญา  ข่างเงิน คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
713 611220609 น.ส.กรรณิการ์  ธรรมกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
714 621520226 น.ส.เบญจรัตน ์ แสวงแก้ว คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
715 631320107 นายปรีชา  นามคุณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
716 631320109 นายทองพูล  เอกปัจชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
717 631327714 น.ส.ภัททิยา  แซ่ม้า คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล
718 631320104 นายภาณุเดช  ก้านจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
719 621520214 น.ส.เบญจลักษณ์  แสวงแก้ว คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
720 631327733 น.ส.ญาสุมินทร์   เจียมสันต์ คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
721 611220615 น.ส.วิชญาดา  กอสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
722 631327726 น.ส.ชฎาภา   หาญเมือง คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
723 621220102 น.ส.อัจฉริยากรณ์  สิทธิราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
724 611121626 น.ส.กมลชนก  นาคท้วม คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
725 631220418 น.ส.เบญจวรรณ  แสงเงิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
726 631220425 น.ส.จุฑามาศ   วันดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
727 631220412 น.ส.วริศรา  แหมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
728 631220422 นายสุวิทย ์ ชาติรูป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
729 631220443 น.ส.ภัทรลดา  บุญเกิด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
730 631220413 น.ส.กนกฤทัย  แผงตัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
731 631220409 น.ส.จีรวรรณ  ครองสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
732 621120816 น.ส.กิติยา  ดวงแก้ว คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
733 631820122 นายธรรพ ์ ฟองเอม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
734 621220116 น.ส.มินตรา   พุกกล่ิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
735 631820143 นายศุภวิชญ ์ สืบแย้ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
736 621520114 น.ส.ธิดารัตน ์ รัตนะ คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
737 621520103 น.ส.พัทธ์วิรา  อิ่มพุม่ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
738 621220109 น.ส.กาญจนา  น้อยผล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
739 611820303 น.ส.ณัฐภรณ์  พรมเกษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
740 611820306 น.ส.ทวินันท ์ ทรัพย์กล่ิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์



741 621120130 น.ส.อาทิตยา  อินมูล คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
742 611120103 น.ส.ธิดารัตน ์ วิเศษเขตการณ์ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
743 611120101 น.ส.นภัสนันท์  นาคเอม คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
744 601320801 น.ส.อินทิราพร  ศิลารัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
745 601320806 น.ส.สงกรานต์  เชิงเอี่ยม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
746 601320825 น.ส.กนกวรรณ  เกิดคํา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
747 621121610 น.ส.อนัตตา  เผ่าตัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี ค.บ.
748 621121609 น.ส.ณิชากร  ช่างย้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี ค.บ.
749 621120112 น.ส.พิมพ์วิภา  พระสิทธิเกตุกัน คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
750 611122003 น.ส.วรัญญา  เกิดสุวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา
751 611122002 น.ส.ฐาปน ี บุญจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา
752 611120111 น.ส.กัณทิมา  ชัยศิริ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
753 601320823 น.ส.สิริลักษณ์  ทิพย์สันเทียะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
754 621320804 น.ส.กนกวรรณ  แซ่ท้าว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
755 601320811 นายอนุภาพ  ยอดคีรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
756 621320807 น.ส.ลัดดาวัลย ์ แซ่ท้าว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
757 621121618 น.ส.อารพ ี แก้วทองดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี ค.บ.
758 611120201 น.ส.กันหา  มั่งมูล คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
759 611120112 น.ส.บุษยา  หลําร้ิว คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
760 611120211 น.ส.นันทนี  ทะเหมย คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
761 611220103 น.ส.วรสินา  บุญน้อย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
762 611220105 น.ส.มัสยา  พลเชี่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
763 611121605 น.ส.รมณี  อินทพงษ์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
764 611121620 น.ส.ปานชีวา  มลิ วัลย์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
765 631320101 น.ส.ศิวะพร  พึง่ช้าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
766 631120511 น.ส.ณัฐพร  บัวคําโคตร์ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
767 631320421 นายชัยวัฒน ์ ทองใบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
768 631220228 น.ส.เรือนแก้ว  แซเผือก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
769 631820230 น.ส.กัญญาณัฐ  ลอยทุง่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
770 611121528 น.ส.กัญญารัตน ์ มาบุญธรรม คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
771 621121606 น.ส.ภูริชญา  กรอยสระน้อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี (ค.บ.)
772 631820225 น.ส.นิศามณี  บุญดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
773 621121601 น.ส.พสุธิดา  สุรินทร์วงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี. คบ
774 621120510 น.ส.อภิชญา  ปิน่มณี คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ



775 631220408 น.ส.วรรษมณ  ถนอมรอด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
776 611820304 น.ส.อนุธิดา  วิญธะชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
777 621121508 น.ส.ธันย์ชนก  บูรณายั่งยืน คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
778 621820102 น.ส.ณิชากร  ฉลองนุกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
779 631121209 น.ส.ศิริขวัญ  แซ่ย่าง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
780 611120512 น.ส.ชมพูนุช  พันธ์น้อย คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
781 611320301 น.ส.นภาลัย  เชื้อรอด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
782 611121517 น.ส.ปิยะฉัตร  นารอด คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
783 601121220 น.ส.เพชรลดา  คําใส คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
784 621121522 น.ส.ทิพปภา  ทวีทรัพย์ลํ้าเลิศ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
785 621121527 น.ส.อรทัย  พระคําจันทึก คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
786 611121402 นายกรกฎ  ตีนาเต คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
787 601120327 น.ส.อรณิชา  ศิริประโชติ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
788 621320809 นายนพดล  มะยมหิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
789 601120205 น.ส.มนัสนันท์  ตอคํา คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
790 611121408 น.ส.อัญชลี  ทําทอง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
791 611121407 น.ส.ฟ้าใส  เข็มทอง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
792 621820108 น.ส.พีรดา  น้อยคําอ้าย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
793 601121308 น.ส.นิลุมล  วัดน้อย คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
794 621121503 น.ส.อรณิช  ศิริยั่งยืน คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
795 611121416 น.ส.วันวิสาข ์ ครุฑเครือ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
796 621120708 นายณัฐพล  นามั่น คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
797 621120716 น.ส.วิมลรัตน ์ เงินทอง คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
798 601121519 น.ส.จารุวรรณ  คงสุข คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
799 601121518 น.ส.นิสากร  ถมยา คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
800 601121615 น.ส.สุภาพร  แซ่ยั้ง คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา

801 611121526
น.ส.ธัญญาลักษณ์  ประสิทธิ์
เขตการ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย

802 621120420 น.ส.กันนิกา  ชักนําชาวพนา คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
803 621120416 นายนายชูชีพ  ไพรวันมั่นคง คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
804 621420623 นายธนบูรณ์   ร่มโพธิเ์จริญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
805 611120516 น.ส.พรประภา  ก้อนนาค คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
806 611120517 น.ส.อัจฉราภรณ์  มีสกุล คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
807 611121711 นายณัฐกิตต์  ทับทิม คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา



808 611121608 น.ส.จินต์จุฑา  สุยะทา คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
809 611120501 นายอธิปชิระ  บุญพรม คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
810 631120303 น.ส.สุพิชชา  แสงสอดสี คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
811 611121624 น.ส.จันทิมา  แตงบุญรอด คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
812 611121615 น.ส.สุธาสิน ี วันเสาร์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
813 631121217 น.ส.วนัสนันท์  เย็นอุทก คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
814 611220130 น.ส.ฐิติยา  หาริคุณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
815 611220129 น.ส.อาทิมา  สุขปัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
816 621820103 น.ส.อรทัย  โกวิทกิตติกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
817 621320203 น.ส.ฐิติพร  โกตะมะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
818 611120523 น.ส.ภลิตา  ดํานิล คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
819 601120222 น.ส.กนกพร  ทินปาน คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

820 611320502 น.ส.วัลญา   ประทุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร

821 631120421 น.ส.ธนภรณ์  คําภา คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
822 631120407 น.ส.ปรารถนา  ปาระท่า คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
823 631120418 น.ส.จันทิรา  แพงกําแหง คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
824 631120415 นายพีรยุทธ  นิยม คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
825 631120405 นายปัญจพล  ดีเวช คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
826 611121524 น.ส.เสาวณีย ์ ธันยาปภานิจ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
827 611121530 น.ส.อินธิรา  เพชรภู่ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
828 601121628 น.ส.รจนา  แซ่ลี คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
829 611220309 น.ส.ปวีณา  วิเชียรชัยคีรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
830 611320814 น.ส.โสพิณยา  พุม่ทุม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
831 611920101 น.ส.พัชราภรณ์   รัตถา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
832 631420618 น.ส.พัสตราภรณ์  พ่วงกองนะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
833 601121703 น.ส.สุวนันท ์ มาเตียง คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
834 611920117 น.ส.กัญชริญา  ขันกะสิกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิจิตรศิลป์เเละประยุกต์ศิลป์
835 621120421 น.ส.ดาราพร  บุญจันทร์ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
836 611220119 นายนายรุ่งทิวา  ตองเต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
837 621420618 น.ส.รัชนีญา  เมาะราษี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
838 611220102 น.ส.รุ่งอรุณ  ขุนพิลึก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
839 611220104 น.ส.ฉัตรวลี  โนขัดติมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
840 631120417 นายกฤษฎา  สุภาปัญญา คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ



841 631420619 น.ส.ปานตะวัน  กันถาด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
842 621121616 นายรัตนากร  นรินทร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี(ค.บ.)
843 621820118 น.ส.สริตา  สิงห์รอ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
844 611320303 น.ส.วรัญญา  กิ่งภาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
845 611320304 น.ส.น้ําทิพย ์ สมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาตร์ส่ิงแวดล้อม
846 611320307 นายกิจชนะ  เก้นโชติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
847 631120429 นายรัฐธรรมนูญ  อินต๊ะ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
848 611120115 น.ส.บุษบา  แซ่ลี คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
849 611120519 น.ส.วริษา  แซ่ลี คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
850 611120121 น.ส.สุกัญญา  เขาอิน คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
851 601120224 นายจิตรเทพ  โพธิไ์ทย คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
852 601120212 น.ส.ชลิดา  อิ่มสะอาด คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
853 611120518 น.ส.ทอแสง  คูหาทอง คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
854 611120525 น.ส.การะเกด  พุทธมงคล คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
855 611120125 น.ส.ชมัยพร  จําปีศรีโสภา คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
856 621820125 น.ส.กัลยา   อ่วมสถิตย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
857 611920107 น.ส.กุสุมา  ปิน่ทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิจิตร์ศิลป์และประยุกต์ศิลป์

858 611320503 น.ส.อรณี  แซ่ท้าว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร

859 601121217 น.ส.บุญรัตน ์ มิ่งใย คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
860 601121212 น.ส.ชนิตา  สุขพร้อม คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
861 601121208 น.ส.เบญจวรรณ  จันแก้วห้าง คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
862 611120821 น.ส.ณัฐพร  สังกลม คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
863 611120831 น.ส.เนตรทราย  ศรียางนอก คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
864 601120816 นายธนเทพ  เด่ียววาณิช คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
865 611120807 น.ส.รวินันท์   เครือแก้ว คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
866 631120917 น.ส.วีรญา  หน้าชม คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
867 631120907 น.ส.เพริศพร้ิง  ศิรินาค คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
868 631120919 น.ส.สุภาภรณ์   ฟองจํา คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
869 611121504 นายธวัชชัย  อุดมเกตุ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
870 631120916 น.ส.อรปรียา  เสาร์เงิน คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
871 621121114 นายสิทธา  กนกสิงห์ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
872 631320420 น.ส.ปล้ืมกมล  ชนะภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
873 631120617 น.ส.ธมลวรรณ  หาญวิชา คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา



874 631820221 น.ส.เบญญทิพย ์ แสงแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
875 631820231 น.ส.อภัสราวรรณ  อ่อนสิงห์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
876 631121114 น.ส.เบญจรัตน ์ ผ้ึงประดิษฐ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
877 601121817 น.ส.ดาวเรือง  ดาราพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี(คบ.)
878 611120820 น.ส.จุฬาลักษณ์  สอนนิล คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
879 611120812 น.ส.สุภัชชา  แพรพันธ์ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
880 621121119 น.ส.ปริยากร  เหลืองวิชชเจริญ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
881 611120126 น.ส.ยุภารัตน์   เร่ือศรีจันทร์ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
882 631120416 น.ส.นัฐสิมา  ป้อมสมบูรณ์ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
883 631320428 น.ส.ปวีณา  กัลปพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุข
884 601121701 น.ส.นาตารี  บุญมาก คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
885 601121726 น.ส.รุจิราพร  จั่นแจ้ง คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
886 601121706 นายพัชรพล  เป้จั่น คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
887 601121728 น.ส.น ภัส วรรณ   จันทร์โต  คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
888 631620112 น.ส.ธนพร  ภูพาดงา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
889 611120106 น.ส.ณัฐธิดา  อ่อนจิ๋ว คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
890 611121509 น.ส.กัญญาภัทร  จันทร์กันนา คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
891 621121404 น.ส.วันดี  เสียงสู่สวรรค์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
892 631121227 น.ส.น้ําผ้ึง  บัวเย็น คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
893 611120205 น.ส.เอื้อมดาว  พรมปิก คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
894 621620120 นายอิทธิฤทธิ ์ ศรีโตนด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
895 611121015 น.ส.พัชรธิดา  มหึเมือง คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
896 611120716 นายปฏิภาณ  คะเนนอก คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
897 601120706 น.ส.รพีพรรณ  สวรรค์คีรีเขต คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
898 621121107 นายเกียรติศักด์ิ  อินยัง คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
899 631420606 นายอัถฐิสิทธิ ์ เอี่ยมนเรพร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โลจีสติกส์
900 621121108 นายเอกวิทย ์ แซ่ย่าง คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
901 621121126 นายบุญญฤทธิ ์ บุญยืด คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
902 631420220 น.ส.ธัญณภัทร์  จีรงกูล คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
903 621121129 นายวีรพงษ ์ ทองจิตติ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
904 621120114 น.ส.กวินทรา  อ้นเงิน คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
905 631220206 น.ส.วราพร  ชนกพะกา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
906 631220403 น.ส.ลัดดา  บงกชนิมิตชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
907 621120125 น.ส.สุภาวรรณ  หล้าวงค์ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย



908 611220126 น.ส.บุษยามาศ  สุขศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
909 611120710 นายสุริยา  คงอมรคีรี คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
910 611120722 นายวัชระ  ศรีทา คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
911 621120102 น.ส.พรสินี  เชาว์ดุลพินิจ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
912 611120703 น.ส.ระวิวรรณ  พรมธา คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
913 611120726 น.ส.พิกุลทอง  จันดา คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
914 611120711 นายรุ่งชาติ  มีมุข คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
915 621121124 นายณัฐวัฒน ์ ยอดอ้อย คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
916 611122219 น.ส.ชลธิชา  ดอยแก้วขาว คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
917 611120707 นายณัฐพล  ดวงคํา คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
918 621120101 น.ส.ปิยะวรรณ  คําสอน คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
919 631620105 นายกฤษดา   สุวรรณรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
920 611121523 น.ส.โยษิตา  ปานฤทธิ์ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
921 611121513 น.ส.อมรรัตน์  กันทิละ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
922 621420707 น.ส.ชลธิชา  พลศร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
923 611120717 นายทนงศักด์ิ  เชื้อแก้ว คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
924 621120119 น.ส.สิทธิณี  กื้ดจิกไผ่ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
925 621121421 น.ส.น้ําผ้ึง  คีรีคุณากร คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
926 621321003 น.ส.มณีรัตน ์ นามมณีวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ
927 621220111 น.ส.วิรัลยุพา  น้อยนาช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
928 611520134 น.ส.สุภัทตรา  ยังนุสสะ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
929 621420109 น.ส.พุทธรักษา  ขัดทาน คณะวิทยาการจัดการ การเงินและการธนาคาร
930 631220402 น.ส.ดวงฤทัย  พนาขวัญแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
931 631420207 น.ส.ศศิชา  ศรีจินดาวนา คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
932 621220118 นายเรวัต  ป้อมเสมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
933 631520204 น.ส.เพ็ญพรรณ   ทายาทกวิน คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
934 631122113 นายศรายุธ  กาบี้ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
935 611720208 น.ส.สัณหพร  กาเรียน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน
936 621420217 น.ส.ทิพย์สุคนธ ์ หงษ์ยนต์ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
937 621420730 น.ส.ชรินทร์ทิพย ์ สุขพร้อม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
938 611420229 น.ส.มนัสสิน ี ถาวร คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
939 611120713 น.ส.สิรินิสาพร   ด่อนคร้าม คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
940 611120721 น.ส.สุดาวัลย ์ แซ่ย่าง คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
941 621420107 น.ส.สุภาวดี  อุดมโภชน์ คณะวิทยาการจัดการ การเงินเเละการธนาคาร



942 601121507 น.ส.ปัณทารีย ์ เฮียะหลง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
943 611122214 น.ส.อรณิช  วายุ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
944 611520129 น.ส.อําพร  ขวัญมา คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
945 611121026 น.ส.ญานิกา  ธรรมมา คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
946 611121025 น.ส.มะลิวัลย ์ แซ่ย้าง คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
947 611820104 น.ส.เกศิน ี สีลาดเลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
948 611820106 น.ส.พิชญา  เพ็งช้าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
949 631321015 น.ส.ศศิวิมล  มัวครุดร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
950 621620110 น.ส.ศิรินญา  แสงอรุณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
951 631530120 น.ส.พัชรี  มะโนน้อม คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
952 631530119 น.ส.วิภาวรรณ  นิลมุข คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
953 631430107 น.ส.ตรีชฏา  มาน้อย คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
954 631430104 น.ส.นฤมล  หว่างจ้อย คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
955 621120226 น.ส.นริศรา  พลกล้า คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
956 631720412 นายนฤเบศร์  แจ้งอิ่ม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
957 621121804 นายพิชชากร  รอดเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา
958 631121719 น.ส.มาลิน ี จันทรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา
959 631520219 น.ส.เนตรมณี  ซ่อนกล่ิน คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
960 631720403 น.ส.กันนิกา  เศิกกันยา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
961 621121120 น.ส.อาริสา  งามตรง คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
962 631720415 นายศิริวัฒน ์ แสนธรรมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวะกรรมโยธา
963 611120704 น.ส.อังคณา  เพชรพิจารณ์ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
964 611121510 นายสหรัฐ  หงษ์เวียงจันทร์ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
965 611120718 นายวชิระ  จันทรอ่อน คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
966 631120805 น.ส.พิมพ์สุภา  สุปินะ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
967 611520114 น.ส.จิรัชญา  จันทร์เขียว คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
968 611520128 น.ส.รัตนา  ขวัญมา คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
969 631520225 น.ส.ดวงกมล  เกตุสาคร คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
970 601121708 น.ส.สุดารัตน ์ โตประพันธ์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
971 631120423 น.ส.ทัศนีย ์ วจีสัจจะ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
972 621320209 นายโชคชัย  กาวิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
973 631120810 นายธนดล  ผลสอน คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
974 631120329 นายพิทยา  จ้อยโทน คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
975 611121018 น.ส.ชมพูนุช  ทองสุวรรณ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน



976 611320826 นายจิราย ุ แซ่ย่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
977 611122209 น.ส.อรอนงค์  ข้อหล้า คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
978 611121023 น.ส.ปรารถนา  ใจงาม คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
979 621620116 นายดนุพนธ ์ บุญปลอด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
980 621120801 นายมาณพ  จุมจันทึก คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
981 621220104 น.ส.เบญจรัตน ์ แกมขุนทด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
982 631327706 น.ส.ปริศนา  สายสุยะ คณะพยาบาลศาสตร์ พยายาลศาสตร์
983 611520127 น.ส.รัตนาวดี  ทองพิจิตร คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
984 631530121 น.ส.ณัฐวดี  ขาวทุง่ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
985 631530115 น.ส.สุพรรณษา  คงสุข คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
986 611220118 น.ส.เปรมสุดา  ประดิษฐนุช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
987 611121707 น.ส.สุดารัตน ์ ทรัพย์เหลือแสน คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
988 611121613 น.ส.รณพร  จําปู้ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
989 621820221 น.ส.เปรมกมล  อ่อนสาคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
990 611122221 น.ส.รุ่งเรือง  อร่ามฤทัยกุลพนา คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
991 611320212 น.ส.ชุติมา  จันทร์ดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
992 611320210 น.ส.ณัฏฐณิชา  แสนสุภา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี วท.บ.
993 611320220 น.ส.พิชญาภรณ์  เทียนสันต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี วท.บ.
994 611320206 น.ส.กัญญารัตน ์ หมื่นแสง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี วท.บ.
995 621620105 น.ส.น.ส.สุนิสา  ศิริพรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
996 621820213 น.ส.พรนภา  เด่ือทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
997 621820232 นายนัฐพงษ ์ ภางาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐแระศาสนศาสตร์
998 621120110 น.ส.กัญญารัตน ์ แก้วทอง คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
999 621620206 นายกฤษฎา  ฉัตรชัยสุริยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
1000 621320404 น.ส.สุชาริณี   จื้อชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
1001 621320411 น.ส.กาญจนา  สมภิพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุข
1002 621320413 นายกิตติศักด์ิ  คุ้มเหม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
1003 611120723 นายธนธรณ์  ลึกมณี คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
1004 621320408 น.ส.สิริรัตน ์ เผือกเอก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
1005 631327716 น.ส.ภัทรินทร์  ปัดทุม คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล
1006 611120809 นายปวเรศ  ไพราราชธรรม คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
1007 621320206 น.ส.รจนา  เจตนาการกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี(วท.บ)
1008 611120720 นายสิรณัฐ  พงษ์พิระ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
1009 605120123 นายธีรเมธ   แซ่กือ คณะครุศาสตร์ อังกฤษ



1010 631320438 น.ส.วรพิชชา  ยิ้มเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
1011 611420419 น.ส.วาสนา  พร้อมตูม คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป
1012 621121406 น.ส.ปวีณา  สุขดี คณะครุศาสตร์ วิชาการประถมศึกษา
1013 621820124 น.ส.นันทวัน  กล้าหาญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
1014 611120811 นายพรรณกร  จันทร์ทันโอ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
1015 601320803 น.ส.ฉัตรฑริกา  พิทักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
1016 601120324 น.ส.ประวีณา  แก้วเมือง คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
1017 601120320 น.ส.ชุติมา  ใจวิสาร คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
1018 601120510 น.ส.ดวงกมล  พวงจําปา คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
1019 621121125 น.ส.กุลพัชร  กาจักร์ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
1020 611121923 นายตรัยสิทธิ ์ พานิช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา
1021 611122103 น.ส.กนกวรรณ  ไพบูลย์ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1022 621320208 น.ส.นิรชา  เกษแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
1023 621420110 น.ส.เมษา  แจ่มหม้อ คณะวิทยาการจัดการ การเงินและการธนาคาร
1024 611120514 น.ส.อุไร   วงศ์ธีรภาพ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
1025 611120530 น.ส.กัญญาณัฐ  กวินวนาลี คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
1026 631220208 น.ส.ทิพานัน  เขม้นดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1027 631321004 นายวรพจน ์ เศษฐานาม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1028 631121218 น.ส.วรรณพร  พลแก้ว คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
1029 611220812 น.ส.นัฐชนิกา  สมสวนจิตร คณะวิทยาการจัดการ การท่องเทีย่วและการโรงแรม
1030 611121403 น.ส.อังศุมาลี  สารสิงห์ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
1031 611121419 น.ส.ฐิติมา  เนียมสุ่ม คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
1032 631121020 นายจักรกฤช  เกิดศรี คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
1033 631121122 น.ส.ศรสวรรค์  เขม้นเขตการ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
1034 631321007 นายศหัสวรรษ  ทัพทวี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์
1035 611120506 น.ส.จินดารัตน ์ หนองห้าง คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
1036 621620226 น.ส.รัตนาภรณ์  อ่อนสมสวย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
1037 631121216 น.ส.เกศสุดา  มูลวงษ์ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
1038 631220219 น.ส.เบญจมาศ  อาษากิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1039 631121201 น.ส.พิมพ์พิสุทธิ ์ แจ่มดี คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
1040 611220827 น.ส.ศิริพร  เตจ๊ะ คณะวิทยาการจัดการ การท่องเทีย่วและการโรงแรม
1041 631720202 นายวิทยา  ยาตรา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พลังงาน
1042 621520123 น.ส.ทรรศนีย์  วงศรักษ์ คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
1043 631320103 นายเกียรติศักด์ิ  คลังทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์



1044 621620126 น.ส.ปวันรัตน ์ อ่วมดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
1045 631530103 น.ส.ศิริเกศ  ใจมา คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
1046 611121030 น.ส.ปาริชาติ  ธัญชาติไพศาล คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
1047 611420812 น.ส.นภาว ี มีสัตย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
1048 611220801 น.ส.วริศรา  คําสา คณะวิทยาการจัดการ การท่องเทีย่วและการโรงแรม
1049 621620202 น.ส.กาญจนา  ภูกันแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
1050 631420604 น.ส.วรวรรณ  อบเชย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
1051 621420719 น.ส.ลักขณา  สีเพชร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
1052 621420708 น.ส.ณัฐพร  แซ่เต๋ิน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
1053 631120721 น.ส.พิมพิศา  ถาวร คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
1054 601120407 น.ส.อาภากร  ยังประเสริฐ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
1055 601120404 น.ส.จุฑามาศ  ยืนยาว คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
1056 601120409 น.ส.ปรารถนา  เงินฉลาด คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
1057 601120312 นายเสฏฐวุฒิ  ใจชมภู คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
1058 611121424 น.ส.กัญญารัตน ์ พิมพา คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
1059 605120215 น.ส.ณัฐธิดา  หลักเพชร คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
1060 605120227 น.ส.พีรดา  ใจวงศรี คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
1061 631120207 นายศักด์ิดา  มั่นต่าย คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
1062 631120103 น.ส.วิลาวัลย ์ จันทร์โสภา คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
1063 621820110 น.ส.รัตนาภรณ์  เดชะผล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
1064 621321107 นายกรพจน์  ขัดทาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1065 621220308 นายธีรภัทร์  ผลบุญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม
1066 621220321 น.ส.เบญจวรรณ   หมอกมืด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม
1067 631121007 น.ส.ธนพร  เรือนบัว คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
1068 631121718 นายกัมพล  เพียราชโยธา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา
1069 631220305 น.ส.กวิสรา  สายปาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม
1070 601120830 นายศุภกร  สุรินรัตน์ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
1071 611120810 นายสิทธิชาติ  แลงามตา คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
1072 621620221 น.ส.บุญยานุช  มูลเดช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
1073 621220419 น.ส.ปาริฉัตร  วงศ์ชมภู คณะวิทยาการจัดการ การท่องเทีย่วเเละการโรงเเรม
1074 611120827 นายวีระพล  ดีเอี่ยม คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
1075 621220409 น.ส.ชนกานต์  นาคก้อน คณะวิทยาการจัดการ การท่องเทีย่วและการโรงแรม
1076 611720105 นายธนายุทธ  สง่าสูงเนิน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยี วิศวกรรม ไฟฟ้า
1077 621820204 นายจิรววัฒน ์ บุญทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รปศ.



1078 611121708 น.ส.ชาลิสา  ไพรนีรชาติ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
1079 621121805 นายวรกานต์  สีทรัพย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา
1080 631321008 น.ส.อารีวรรณ  สงเชื้อ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1081 631121702 นายนพดล  ขัดเสาร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา
1082 621120624 น.ส.ปานทิพย ์ แช่มช้อย คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1083 621120618 น.ส.กัณฐิกา  นักใจธรรม คณะครุศาสตร์ ภาษาอั
1084 611720214 น.ส.จันทร์นภา  เกษหอม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน
1085 631620104 น.ส.ปริยาภัทร  สุดรัมย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
1086 631220501 น.ส.อารียา  นาราภักดีกุล คณะวิทยาการจัดการ การท่องเทีย่วและการโรงแรม
1087 611420410 น.ส.ธนาวรรณ  ดีวัน คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป
1088 611420409 น.ส.ธนัดดา  อินทรรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป
1089 631220433 นายจือย่างกุ๋ย  วงศ์ธีรภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
1090 631520111 น.ส.กัญญาณัฐ  คําภิละ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
1091 621120922 น.ส.บุศรา  สุขจิตร คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
1092 631520112 น.ส.กัญญาวีร์  ดวงเล็ก คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
1093 621120602 น.ส.สุวพร  ทยาธรรม คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1094 631520113 น.ส.พรประภา  เสมบาง คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
1095 631122129 น.ส.รุจิรา  เย็นมั่น คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
1096 631420715 นายบูรพา  มณีเขียว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
1097 631820126 น.ส.อริสรา  บุญมาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
1098 621120923 น.ส.วิภาภรณ์  เดชะผล คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
1099 611121401 น.ส.วัลวิภา  ม่วงสุราช คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
1100 611220402 น.ส.พัณณิตา  หมีขุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม
1101 621220309 น.ส.พิมพ์วจ ี กลํ่าโพธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม
1102 621220110 น.ส.วิจิตรา  กลาดเกล่ือน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1103 611220425 น.ส.สุพิชฌาย ์ เพียรธัญญการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม
1104 611320816 น.ส.บุษบา  ปทุมสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
1105 601120828 นายนครินทร์  ขุมทอง คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
1106 631620223 น.ส.พลอยชมพู  พรหมทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
1107 631121008 น.ส.กัลยากรณ์  คะใจ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
1108 631220442 น.ส.ธันยพร  บริรักษ์เดชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
1109 631220441 น.ส.พรรณนภา  บริรักษ์เดชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
1110 621320911 น.ส.อนันตพร  อรุณฉาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
1111 631420713 น.ส.อทิตยา  ศรีประเสริฐ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์



1112 631820115 น.ส.สุภัทรา  บุญหนัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
1113 621220206 น.ส.รุ่งทิวา   วรวุฒิเกรียงไกร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1114 611220817 น.ส.สุนิสา  เทพเทศ คณะวิทยาการจัดการ การท่องเทีย่วและการโรงเเรม
1115 631120114 น.ส.พิณนรี  สกุลทหาร คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
1116 631220446 น.ส.อมรลักษณ์  ปัญญาสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
1117 601121023 นายธีรภัทร  กุศลจิตร์ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
1118 631720416 น.ส.อภิญญา  อินทราย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
1119 621120605 น.ส.สุธาสิน ี สุริโยพร คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1120 611720301 นายพีระพงษ ์ จันทร์อ่อน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1121 621320113 นายฐิรวรรษ  จันทร์ทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาคอมพิวเตอร์
1122 611720128 นายนิติธร  เรืองศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศกรรมไฟฟ้า

1123 611420218
น.ส.อิงณภัสร์  สถิตโอภาส
เสถียร คณะวิทยาการจัดการ การตลาด

1124 631120612 น.ส.พัชรพร  แก้วมี คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
1125 611121012 น.ส.เกวรี  ปานคํา คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
1126 611220201 น.ส.ณัฐฤมล   ศรีจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1127 631120601 น.ส.กาญจนา  บงกชนวลแข คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
1128 605120210 น.ส.นิศาชล  ลือใจ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
1129 621320820 นายจิตรภาณุ  แซ่ว้าน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
1130 611121001 น.ส.อภิญญา  บุรานันท์ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
1131 605120222 น.ส.วิลาวัลย ์ สีมา คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
1132 631520613 น.ส.สุทัตตา  นารอด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
1133 621120419 นายกฤษกรณ์   ภักดีชน คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
1134 631420614 น.ส.ขจีวรรณ  หุน่เทีย่ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
1135 611121028 น.ส.วรารัตน ์ นารอด คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
1136 611121016 น.ส.กัญญาลักษณ์  อยู่ทอง คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
1137 611120409 น.ส.กนกวรรณ  แย้มยิ้ม คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
1138 631121009 น.ส.นริศรา  จันทรมณี คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
1139 631120801 นายอาทิตย ์ อินก๋า คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
1140 631420702 น.ส.สุชาดา  ทาทํานุก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
1141 621120523 น.ส.จิรสุดา  สุภาจันทร์ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1142 631320115 นายจักรรินทร์  กรรณิกา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

1143 631121905 น.ส.กุลนิภา  สังข์ทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศึกษา



1144 611120706 น.ส.ปฏิมา  ก้อนวิมล คณะครุศาสตร์ สังคมศ
1145 621120508 น.ส.ธนัตดา  หอมสุด คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1146 631121112 น.ส.สิรินาถ   สุขเกิด คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
1147 611420401 น.ส.สุชีรา  ชุ่มรัศมี คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป
1148 621120501 น.ส.ปิยธิดา  ต๊ะนันคํา คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1149 621120512 น.ส.จันทร์ทว ี วนาทวีทรัพย์ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1150 631120319 น.ส.ศิริลักขณา  ขุนแก้ว คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
1151 611820110 น.ส.สุภาพร  เลาสูงเนิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
1152 611320203 น.ส.เดือนเพ็ญ  แสนหลวง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี วท.บ.
1153 611320201 น.ส.ปรียา  ครองสวัสด์ิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
1154 631820120 น.ส.เรือนแก้ว  พุม่เจริญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
1155 631220513 นายณัฐวัตร  แซ่จ๋าว คณะวิทยาการจัดการ การท่องเทีย่วเเละการโรงเเรม
1156 631820215 นายเจษฎาวุฒิ  พรมณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
1157 631120524 นายธีรวุฒิ  อินอําไพ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1158 631122106 นายกันตภณ  บุญอินทร์ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
1159 631122107 น.ส.ชนาพร  โอวาท คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
1160 621120528 น.ส.เพชรรุ่ง  สีสุข คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1161 631820219 น.ส.เกวลี  ปานน้อย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
1162 621121306 น.ส.สุกัญญา  มลิวัลย์ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
1163 631120119 น.ส.ชลิดา  พงษ์ป้อมเพชร คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
1164 631220308 น.ส.พัชราภรณ์  กํายาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาสังคม
1165 631121026 น.ส.ธัญลักษณ์  เหมือนทอง คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
1166 621420602 นายภาคภูมิ  ทองศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ 
1167 631620217 น.ส.สลิลทิพย ์ ตุ่นเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
1168 621420603 น.ส.กิติมา  รอดศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโรจิสติกส์
1169 621320207 น.ส.สุภานัน  ตรีสาต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
1170 621220433 น.ส.อาภัสรา  ไชยศิริ คณะวิทยาการจัดการ การท่องเทีย่วและการโรงแรม
1171 631120411 น.ส.เบญญาภา  มธุรส คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1172 601120426 น.ส.เวธิกา  พลสงคราม คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
1173 631122128 น.ส.กัญญารัตน ์ คล้ายมาลี คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
1174 631720302 น.ส.สุดารัตน ์ เอมอยู่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบ ผลิตภัณฑ์และกราฟิก
1175 621920114 น.ส.อรทัย  วงศ์ธีรภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
1176 611420302 น.ส.เจนจิรา  อินท์เพชร คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1177 631530124 น.ส.ณัฐพร  สุธาพรธนะรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี



1178 631220217 นายผดุงเดช  จ่อนแดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1179 621320810 น.ส.ฐิตาภา  เสนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
1180 621920116 นายธนกรณ์  จ้อยม่วง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
1181 631220506 น.ส.ชลธิชา  ปิน่สุวรรณ์ คณะวิทยาการจัดการ การท่องเทีย่วและการโรงแรม
1182 621920102 น.ส.ณัชชา  ไตรทิพย์ชาติสกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
1183 611220128 นายธวัชชัย  แสนคํา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1184 631120404 น.ส.สุกัญญา  วาจูอิน คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1185 631120424 น.ส.พาฝัน  ทิพย์สุข คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1186 621420620 นายสิรภพ  ปัญญาวัง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจ้ดการโลจิสติกส์
1187 611720201 นายจักรกฤษณ์  มันเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนพลังงาน
1188 631220440 น.ส.นพเก้า  ธารคุณธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
1189 631220120 น.ส.ดาริน  พงษ์พันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1190 601121719 น.ส.นัทธมน  ด้วงรักษา คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
1191 611420514 น.ส.สโรชา  เอี่ยมต่อ คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
1192 611122217 น.ส.บุษยมาศ  เขม้นเขตการ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
1193 631122104 นายวรเมธ  ชัยนทีนาวิน คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
1194 601120223 น.ส.มณฑิภา  พรมสังเกตุ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
1195 601120226 น.ส.พรชนก  โตพุม่ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
1196 631820107 น.ส.ปรารถนา  พิลึก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
1197 631220404 นายธีรพงษ ์ ใจสิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
1198 631320802 นายอนุวัฒน์  สีหิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
1199 631220410 น.ส.พรพรรณา  สัตยาคูณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
1200 631220419 น.ส.อริสา  ชากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
1201 611220117 น.ส.เนตรวิมล  เคลือภู่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1202 631820132 น.ส.ฐิติมา  เสรีแป๊ะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
1203 631220134 น.ส.รัตนกมล   แย้มวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย

1204 621220415 น.ส.กัญญารัตน ์ รัชตรุ่งโรจน์กุล คณะวิทยาการจัดการ การท่องเทีย่วและการโรงแรม
1205 631720118 นายเจษฎา  จันจอน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า
1206 611220624 น.ส.ภัครมัย  ประชาสิริกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
1207 621321008 น.ส.สุมิตตรา  ศรีคํา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ
1208 631220401 น.ส.จุฑามาศ   คําทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
1209 631220439 น.ส.อาทิตญาพร  ล่าศิริ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
1210 631220432 น.ส.ศศินภา   แหลมผักแว่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน



1211 631121017 น.ส.สาริณี  ขวัญข้าวบรรพต คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
1212 621320214 น.ส.ธรารัตน ์ ปิน่วงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี (วท.บ.)
1213 631520127 น.ส.สุกัญญา  กล้าเขตกาล คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
1214 621321007 น.ส.รัชดาภรณ์  พัทวี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ
1215 631530127 น.ส.เปมิกา  ประสาทเงิน คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
1216 631120506 น.ส.อมิตา  สามัญตระกูล คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1217 611120524 น.ส.สุวภัทร  วิชาชัย คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
1218 631220431 น.ส.แวววรรณ  แก้วแท้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
1219 631321013 น.ส.สุนิตา  กัลปพฤกษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1220 601121818 นายธีรภัทร  บัวขาว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
1221 631220406 น.ส.อภิ ชญา   เตจา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
1222 631720102 น.ส.วาริน  รักพ่วง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า
1223 631220232 น.ส.ศิริรัตน ์ ปลอดภัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1224 601120629 น.ส.ชุติกาญจน ์ ครุฑหุน่ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
1225 621220121 น.ส.สิรินทิพย ์ สุขพร้อม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1226 621321116 น.ส.พุธิตา  นนทพัฒน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1227 621220108 น.ส.วิมาลา  ดีวัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1228 631321028 น.ส.กมลทิพย์  โมลาลาย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1229 621820128 น.ส.ชุติกาญจน ์ เสือบุญมี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
1230 621820117 น.ส.ชลิตา  ขวัญพรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
1231 621220103 น.ส.ชมพูนุท  รัตนพรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1232 621220106 น.ส.โสรยา  เดชทรัพย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1233 621620220 นายกวิน  สินสมบัติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
1234 621820126 น.ส.วีรยา  ภูท่อง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
1235 621820207 น.ส.อธิศรี  มธุรส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
1236 631121014 น.ส.สุนทรี  แสงอ่อน คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
1237 631121013 น.ส.ประภัสสร  วันจันทร์ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
1238 621920103 น.ส.รวงข้าว  ผาดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
1239 631420503 นายอติชาติ  หมดใส คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
1240 631530105 น.ส.สายพิน  มะลิพรม คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
1241 631420102 น.ส.ไอริน  ทองคํา คณะวิทยาการจัดการ การเงินและการธนาคาร
1242 631520107 น.ส.อัญชรีพร  ชูดวง คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
1243 621820235 น.ส.พลอยพรรร  พวงบุปผา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
1244 621820230 น.ส.รุ่งธิวา  โฉมงาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์



1245 611420504 น.ส.สุดาพร  แทนสมบัติ คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
1246 631121123 น.ส.ศิริประภา  ยอดบุญยืน คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
1247 631220434 น.ส.สุภาภรณ์  อ้นพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
1248 631320701 น.ส.อาราตี  ใจแสน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
1249 621121111 น.ส.ธัญภัค  ธมพลอาจ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
1250 631430108 นายไกรวิทย ์ กุลสุ คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1251 621420504 นายสุทีรพล  พรมศรี คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
1252 631120304 น.ส.ขวัญธิดา  เดชอุดม คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
1253 631220121 น.ส.สุนิษา  เกตุสิระไชย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1254 631220107 น.ส.ศิริลักษณ์  ศรีลูกหมอก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
1255 621420427 น.ส.จุฑารัตน ์ ฤมิตร คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป
1256 631220302 น.ส.ชนกชนม์  มารุดเกล้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาสังคม
1257 621320402 นายเอกพร   รุ้งแสนสวย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
1258 621420729 นายอนุสรณ์  กํามา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
1259 621820208 น.ส.ชนิดา  ปิน่ใจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
1260 621320205 น.ส.จันทนีย ์ จองความดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี วท.บ
1261 621420415 น.ส.ภาวรินทร์  จนุช คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทัว่ไป
1262 611220430 น.ส.กรณิศ  สีชานิล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม
1263 631220223 น.ส.ภัชราภรณ์  โคธิเสน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1264 631120614 น.ส.ประนอม  โคมลอย คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
1265 611820305 นายพิชิต  จ้อยม่วง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
1266 611121214 น.ส.ฐิติรัตน ์ มะเฮง คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
1267 621720115 นายบุญเสริม  กล่ินซ้อน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า
1268 621720114 น.ส.ณัฐกุล   พรมหาญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า

1269 631122103
น.ส.พลอยณพรรณ  ศรีเครือ
แก้ว คณะครุศาสตร์ พลศึกษา

1270 611320819 น.ส.บวรรัตน ์ โสมศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
1271 621120912 นายอภิรักษ ์ เอี่ยมชม คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
1272 611420515 น.ส.นิชานันท์  เอี่ยมทรัพย์ คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
1273 621820226 น.ส.พิชชา  นุ่มคง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
1274 621720404 นายจีรพัฒน ์ เณรตาก้อง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
1275 631420704 นายวีรภัทร  ม่วงมิตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
1276 611720130 นายศุภชัย  โฉมเฉิด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
1277 631120903 น.ส.นาตารี   ชวนชื่น คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์



1278 631420712 น.ส.อัญชิษฐา  เจียมศักด์ิ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
1279 621820222 น.ส.สุภัสสรา  เอี่ยวเฮ็ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
1280 631720105 นายสมภพ  สําราญสุข คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า
1281 631720103 นายพิชิตพล  ราญมีชัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
1282 631220510 น.ส.วาริณี  จันทร คณะวิทยาการจัดการ การท่องเทีย่วและโรงแรม
1283 631720304 น.ส.ญาสุมินทร์  บุญทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟฟิก
1284 631220525 น.ส.ฟาเนซ่า  จันทร์แรม คณะวิทยาการจัดการ การท่องเทีย่วการโรงแรม
1285 621121118 น.ส.ทองไพลิน  วงค์ราชบุตร คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
1286 611220608 น.ส.ฑิฆมัพร  บัวทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
1287 621920108 น.ส.กมลวรรณ  จักรแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิจิตรศิลปะประยุกต์ศิลป์
1288 631220521 น.ส.ธนิดา  ต่อชาติ. คณะวิทยาการจัดการ การท่องเทีย่วและการโรงแรม
1289 605120226 น.ส.มณีรัตน ์ วารินสุก คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
1290 631121605 น.ส.พรรณิชา  พรมศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์
1291 605120217 น.ส.อังสุมาลิน  อินต๊ะนา คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
1292 605120218 นายยอดชาย  ตรรกศาสตร์กุล คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
1293 631321016 นายธนบูลย ์ อ้นจําปา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1294 611420221 น.ส.ศศิวิมล  ทองดี คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
1295 631220534 น.ส.บัณฑิตา  พึงยา คณะวิทยาการจัดการ การท่องเท่ยวและการโรงแรม


