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๑ ๖๐๘๑๒๐๐๑๐๑๐ นายกฤษณาพันธ์ ทุมรินทร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา
๒ ๕๙๘๑๒๐๐๑๐๐๔ นายกฤษดา  สิงยะเมือง สาขาวิชาศิลปศึกษา
๓ ๕๘๘๑๒๐๐๑๐๐๖ นายภัทรพงศ์ เเผนค า สาขาวิชาศิลปศึกษา
๔ ๕๗๘๑๒๐๐๑๐๐๔ นายณัฐพงษ์  พิมพิศาล สาขาวิชาศิลปศึกษา
๕ ๕๗๘๑๒๐๐๑๐๑๕ นายวุฒิภูมิ  ใจหม่ัน สาขาวิชาศิลปศึกษา
๖ ๕๗๘๑๒๐๐๑๐๒๒ นายอัษฎาวุธ  หนองภักดี สาขาวิชาศิลปศึกษา
๗ ๕๖๘๑๒๐๐๑๐๐๑ นายบารมี  จักรีพันธ์ุ สาขาวิชาศิลปศึกษา
๘ ๖๐๘๑๑๐๐๑๐๐๙ นางสาวภีรยานันท์ หุ่งเมือง สาขาวิชาสังคมศึกษา
๙ ๖๐๘๑๑๐๐๓๐๒๕ นายกล้าณรงค์ สว่างวงษ์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
๑๐ ๕๘๘๑๑๐๐๔๐๐๕ นายโชควิวัฒน์ ชาวดอน สาขาวิชาสังคมศึกษา
๑๑ ๕๗๘๑๑๐๐๑๐๑๓ นางสาวศิริภาภรณ์  ฝูงดี สาขาวิชาสังคมศึกษา
๑๒ ๕๗๘๑๑๐๐๑๐๑๖ นางสาววราภรณ์  โสประดิษฐ์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
๑๓ ๕๗๘๑๑๐๐๑๐๒๒ นางสาววราภรณ์  ค าโคตรสูนย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
๑๔ ๕๗๘๑๑๐๐๒๐๐๘ นางสาวชลิดา  ชนะเกตุ สาขาวิชาสังคมศึกษา
๑๕ ๕๗๘๑๑๐๐๒๐๑๙ นางสาวรัชฎาพร  ปราบมนตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา
๑๖ ๕๗๘๑๑๐๐๓๐๒๕ นางสาวศิริลักษณ์ กัตโร สาขาวิชาสังคมศึกษา
๑๗ ๕๗๘๑๑๐๐๔๐๐๑ นางสาวกันต์ฤทัย  ทับทิมหิน สาขาวิชาสังคมศึกษา
๑๘ ๕๗๘๑๑๐๐๔๐๑๒ นายสุรเกียรติ   จะระคร สาขาวิชาสังคมศึกษา
๑๙ ๕๖๘๑๑๐๐๑๐๐๔ นายนิคม  หนองคูน้อย สาขาวิชาสังคมศึกษา
๒๐ ๕๖๘๑๑๐๐๔๐๑๒ นางสาวเจนจิรา  วันตาแสง สาขาวิชาสังคมศึกษา
๒๑ ๖๐๘๑๙๓๐๑๐๑๗ นายพลากร  ทาละโล สาขาวิชาพลศึกษา
๒๒ ๖๐๘๑๙๓๐๑๐๒๘ นางสาวณัฐภัทร  พ่ัวพันศรี สาขาวิชาพลศึกษา
๒๓ ๖๐๘๑๙๓๐๒๐๑๓ นายธนบดี กะมุทา สาขาวิชาพลศึกษา
๒๔ ๖๐๘๑๙๓๐๓๐๒๐ นายอดิศักด์ิ  เวียงสมุทร สาขาวิชาพลศึกษา
๒๕ ๖๐๘๑๙๓๐๓๐๒๙ นายวัชระ  บุรีวัน สาขาวิชาพลศึกษา
๒๖ ๖๐๘๑๙๓๐๓๐๓๐ นางสาวเพ็ญพักตร์  ปริเตนัง สาขาวิชาพลศึกษา
๒๗ ๕๙๘๑๙๓๐๑๐๑๓ นายธนากร  พิมพ์จันทร์ สาขาวิชาพลศึกษา
๒๘ ๕๙๘๑๙๓๐๑๐๑๖ นายเกียรติศักด์ิ  คันยุไร สาขาวิชาพลศึกษา
๒๙ ๕๙๘๑๙๓๐๒๐๐๔ นางสาวอนุศรา  ศรีวะสุทธ์ิ สาขาวิชาพลศึกษา
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๓๐ ๕๙๘๑๙๓๐๒๐๒๐ นายธนากร  วิเชียรพงค์ สาขาวิชาพลศึกษา
๓๑ ๕๙๘๑๙๓๐๒๐๓๕ นายเทวกุล  วงษ์ศรีกุล สาขาวิชาพลศึกษา
๓๒ ๕๘๘๑๙๓๐๒๐๒๙ นายมงคล  สมหมาย สาขาวิชาพลศึกษา
๓๓ ๕๗๘๑๙๓๐๑๐๑๐ นายธนกร  สีลา สาขาวิชาพลศึกษา
๓๔ ๕๗๘๑๙๓๐๑๐๑๖ นายประดิษฐ์  จันทบุลี สาขาวิชาพลศึกษา
๓๕ ๕๗๘๑๙๓๐๑๐๒๒ นายศิวดล  ศรีสะอาด สาขาวิชาพลศึกษา
๓๖ ๕๗๘๑๙๓๐๒๐๐๔ นายธีรวัตร  ศรีหาวงศ์ สาขาวิชาพลศึกษา
๓๗ ๕๗๘๑๙๓๐๒๐๑๑ นายเกียรติศักด์ิ  น้อยเขย สาขาวิชาพลศึกษา
๓๘ ๕๗๘๑๙๓๐๒๐๑๓ นายจ าลอง  ทนาฤทัย สาขาวิชาพลศึกษา
๓๙ ๕๗๘๑๙๓๐๒๐๑๗ นายทวีชัย  นาควัน สาขาวิชาพลศึกษา
๔๐ ๕๗๘๑๙๓๐๓๐๐๙ นายนิทัศน์  เพียรภูเขา สาขาวิชาพลศึกษา
๔๑ ๕๖๘๑๙๓๐๑๐๐๔ นายณัฐิวุฒิ  แนวทะวิต สาขาวิชาพลศึกษา
๔๒ ๕๖๘๑๙๓๐๑๐๐๖ นายธนพล  จ่ากุญชร สาขาวิชาพลศึกษา
๔๓ ๕๖๘๑๙๓๐๑๐๓๕ นายศรัญญู  สิถิระบุตร สาขาวิชาพลศึกษา
๔๔ ๕๖๘๑๙๓๐๑๐๔๖ นายพงศ์ภักดี  สมคะเณย์ สาขาวิชาพลศึกษา
๔๕ ๕๖๘๑๙๓๐๒๐๑๖ นายศิริชัย  กออ าไพ สาขาวิชาพลศึกษา
๔๖ ๕๖๘๑๙๓๐๒๐๓๕ นายอภิเดช  นาเมืองรักษ์ สาขาวิชาพลศึกษา
๔๗ ๕๖๘๑๙๓๐๒๐๓๗ นายสุรเชษฐ์  สุดโลก สาขาวิชาพลศึกษา
๔๘ ๖๐๘๑๐๑๐๑๐๒๕ นายณัฐชนน  พิลาภ สาขาวิชาภาษาไทย
๔๙ ๖๐๘๑๐๑๐๒๐๑๗ นายจิรวิชญ์  ค าอุดม สาขาวิชาภาษาไทย
๕๐ ๖๐๘๑๐๑๐๒๐๒๘ นางสาวณัชชา  พลอาษา สาขาวิชาภาษาไทย
๕๑ ๕๘๘๑๐๑๐๒๐๓๓ นางสาวสุจิตรา  กลับพิษ สาขาวิชาภาษาไทย
๕๒ ๕๖๘๑๐๑๐๒๐๓๖ นายระพีพัฒน์  โยหลง สาขาวิชาภาษาไทย
๕๓ ๕๖๘๑๐๑๐๒๐๓๙ นางสาวนัยนา  พร้อมจิตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
๕๔ ๖๐๘๑๐๔๐๑๐๑๒ นายสัตยา  เชิงหอม สาขาวิชาดนตรีศึกษา
๕๕ ๖๐๘๑๐๔๐๒๐๐๔ นายพิราวัฒน์  ตาจุ่ม สาขาวิชาดนตรีศึกษา
๕๖ ๖๐๘๑๐๔๐๒๐๐๕ นายณัฐพงศ์  หงษ์สวัสด์ิ สาขาวิชาดนตรีศึกษา
๕๗ ๖๐๘๑๐๔๐๒๐๐๘ นายจิรายุ  สงคาม สาขาวิชาดนตรีศึกษา
๕๘ ๖๐๘๑๐๔๐๒๐๑๑ นายจิระศักด์ิ  พิมสาร สาขาวิชาดนตรีศึกษา
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๕๙ ๖๐๘๑๐๔๐๒๐๑๙ นางสาวชนิญญา  ไชยบุศย์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา
๖๐ ๖๐๘๑๐๔๐๒๐๒๒ นายนันทวัฒน์  จรัสแผ้ว สาขาวิชาดนตรีศึกษา
๖๑ ๕๙๘๑๐๔๐๑๐๑๐ นางสาวชนิตา  ชนะวงค์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา
๖๒ ๕๙๘๑๐๔๐๑๐๑๙ นายทินธวัช  ใชชน สาขาวิชาดนตรีศึกษา
๖๓ ๕๘๘๑๐๔๐๑๐๒๕ นายพรชัย  อุตอามาตร สาขาวิชาดนตรีศึกษา
๖๔ ๕๗๘๑๐๔๐๑๐๑๓ นายจักรกฤษ  ข าจิตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา
๖๕ ๕๗๘๑๐๔๐๑๐๑๙ นายทรงยศ  พารุสุข สาขาวิชาดนตรีศึกษา
๖๖ ๕๗๘๑๐๔๐๑๐๒๓ นายธีระพันธ์  ประทุมมาตย์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา
๖๗ ๕๖๘๑๐๔๐๑๐๐๙ นายปิยะพงษ์  สุทธิประภา สาขาวิชาดนตรีศึกษา
๖๘ ๕๖๘๑๐๔๐๑๐๓๖ นายวราฤทธ์ิ  แสงทวี สาขาวิชาดนตรีศึกษา
๖๙ ๖๐๘๑๔๕๐๑๐๒๕ นางสาวธัญญารัตน์  สุขรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป
๗๐ ๕๙๘๑๔๕๐๑๐๑๖ นางสาวกนกพร  บูรณะพล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป
๗๑ ๕๘๘๑๔๕๐๑๐๓๐ นางสาวปวีณ์ณดา  ฤๅชัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป
๗๒ ๕๗๘๑๔๕๐๔๐๒๘ นางสาวสุนทรีย์  ศรียาวงศ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป
๗๓ ๕๖๘๑๔๕๐๓๐๔๓ นายณัฐพล  ทะวะโร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป
๗๔ ๕๖๘๑๔๕๐๓๐๔๕ นางสาวอิสริยา  วังคะฮาต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป
๗๕ ๖๐๘๑๐๒๐๓๐๑๓ นางสาวนวพรรษ  พลสุวรรณ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๗๖ ๕๙๘๑๐๒๐๒๐๐๖ นางสาววสุชล  พิมพิลา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๗๗ ๕๙๘๑๐๒๐๓๐๐๓ นางสาวทัศนีย์  สาวิไสย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๗๘ ๕๙๘๑๐๒๐๓๐๑๓ นางสาวอภิญญาพร  พันธุโพธ์ิ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๗๙ ๕๘๘๑๐๒๐๑๐๒๖ นางสาวธมนันท์  ภูมิชูชิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๘๐ ๕๗๘๑๐๒๐๑๐๒๗ นางสาวพฤกษาชน  เช้ือบัญดิษย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๘๑ ๕๗๘๑๐๒๐๒๐๓๑ นางสาวสุภัทภรณ์  โพธ์ิโต้ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๘๒ ๕๗๘๑๐๒๐๔๐๒๒ นางสาวอิศราภรณ์  ผุยหัวโทน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๘๓ ๕๗๘๑๐๒๐๔๐๓๐ นางสาวสุวิสา  ศักด์ิสุภาพ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๘๔ ๕๖๘๑๐๒๐๒๐๓๖ นางสาววรรณภา  วังอาจ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๘๕ ๕๖๘๑๐๒๐๓๐๔๒ นางสาวอมรทิพย์  กมลวิบูลย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๘๖ ๖๐๘๑๘๖๐๒๐๒๘ นางสาวจริญญา  พลเย่ียม สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
๘๗ ๖๐๘๑๘๖๐๓๐๐๘ นางสาววนิดา  อุทธจันทร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
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๘๘ ๖๐๘๑๘๖๐๓๐๑๕ นางสาวจารุวรรณ  พลเย่ียม สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
๘๙ ๖๐๘๑๘๖๐๓๐๓๐ นางสาววิสสุตา  พลอยวิเลิศ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
๙๐ ๕๙๘๑๘๖๐๑๐๓๑ นางสาวสังวาลย์  จันเจือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
๙๑ ๕๙๘๑๘๖๐๒๐๓๘ นางสาววริษา  กตารัตน์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
๙๒ ๕๘๘๑๘๖๐๑๐๑๓ นางสาวศิวรรญา  แก้วปัญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
๙๓ ๕๗๘๑๘๖๐๑๐๐๓ นางสาวกมลรัตน์  ศรีพงษ์ชู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
๙๔ ๕๗๘๑๘๖๐๒๐๒๒ นางสาวพรพิมล  พาลีรักษ์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
๙๕ ๕๗๘๑๘๖๐๔๐๒๔ นางสาวสาวิตรี  เช้ือชม สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
๙๖ ๕๘๘๑๔๐๐๒๐๓๐ นายวรวุฒิ  ชาปัญญา สาขาวิชาคณิตศาสตร์
๙๗ ๕๘๘๑๔๐๐๔๐๑๖ นายณัฐวุฒิ  สุปะทัง สาขาวิชาคณิตศาสตร์
๙๘ ๕๖๘๑๔๐๐๓๐๓๖ นายพลเทพ  อะโน สาขาวิชาคณิตศาสตร์
๙๙ ๖๐๘๑๔๔๐๑๐๑๖ นางสาวเกวลี  ลานรอบ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
๑๐๐ ๖๐๘๑๔๔๐๑๐๑๘ นางสาววรรณาพร  เพ็งนาม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
๑๐๑ ๖๐๘๑๔๔๐๒๐๒๔ นายคุณัญญา  ชลาศรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
๑๐๒ ๕๙๘๑๔๔๐๒๐๑๑ นางสาวธนัชชา  ไวแสน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
๑๐๓ ๕๙๘๑๔๔๐๒๐๒๕ นายอภิรัตน์  กิระสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
๑๐๔ ๕๘๘๑๔๔๐๑๐๑๓ นายจาตุรงค์  สุวรรณวงค์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
๑๐๕ ๕๘๘๑๔๔๐๑๐๑๙ นายนาย เนติพงษ์  หล้าก่ า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
๑๐๖ ๕๗๘๑๔๔๐๑๐๑๗ นางสาวกัลยา  กว้างขวาง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
๑๐๗ ๕๖๘๑๔๔๐๑๐๒๕ นางสาวเบญจวรรณ  ลาดมี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
๑๐๘ ๕๖๘๑๔๔๐๔๐๐๕ นายทศพร  พรงหนาม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
๑๐๙ ๕๖๘๑๔๔๐๔๐๑๗ นายปัญญา  เย็นทรัพย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
๑๑๐ ๕๖๘๑๔๔๐๔๐๓๔ นางสาวเพชรี  ซ่ือจริง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

กลุ่มงานทะเบียนนักศึกษา
ข้อมูล ณ วันท่ี  ๙ มีนาคม ๒๕๖๑


