
รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา

63111810203 นางสาว ศิริรัตน ทองบุรี การบริหารการศึกษา

64118101002 นาย ภาณุพงศ สมอชัย การบริหารการศึกษา

64418802024 นางสาว อภัสรา การินทร การประถมศึกษา

64418802029 นางสาว จุไรรัตน วัดระดม การประถมศึกษา

64418802034 นางสาว พรรณธิดา ในจิตร การประถมศึกษา

64418802035 นางสาว กุลธิดา ทองตาม การประถมศึกษา

61818601001 นางสาว บุษบา ถาวรพงษ การศึกษาปฐมวัย

62418601034 นางสาว กาญจนา ราชสีห การศึกษาปฐมวัย

64418601029 นาย บุญมา โพธิ์ชัยโคตร การศึกษาปฐมวัย

64418602037 นางสาว กมลลักษณ แกนแกว การศึกษาปฐมวัย

62414001034 นางสาว มัญชรัตน รากวงค คณิตศาสตร

62414002006 นางสาว จีระโสภา สุโพโฮง คณิตศาสตร

64414001003 นาย ประเสริฐชัย นนตะพันธ คณิตศาสตร

63419701013 นางสาว กัญธิชา บุตรปราบ คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ

60814402018 นาย นครินทร เจริญรัตนสถาพร คอมพิวเตอรศึกษา

61814402009 นางสาว อารยา อายุชัย คอมพิวเตอรศึกษา

62414401032 นางสาว อันธิกา สุดสังข คอมพิวเตอรศึกษา

64414401027 นางสาว ปวีณา ไพโสภา คอมพิวเตอรศึกษา

64414401033 นางสาว นัชชา ยองเหลายูง คอมพิวเตอรศึกษา

64414402010 นาย วชิรพล โพธิกะ คอมพิวเตอรศึกษา

62410402028 นาย ปณณวรรธ สุดวิลัย ดนตรีศึกษา

64410401024 นาย กฤติพงษ รมเย็น ดนตรีศึกษา

62419301032 นาย สิทธิพล วงศอนันต พลศึกษา

62419302022 นาย ณภัทร ปกปอง พลศึกษา

64419302032 นาย พิรชัช สีบุญ พลศึกษา

61810204006 นาย ธนวัฒน ฤทธิรัตน ภาษาอังกฤษ

62410201002 นางสาว ลลินดา สุวะรัตน ภาษาอังกฤษ

63410201018 นางสาว กุลนิษฐ โคตรสมบัติ ภาษาอังกฤษ

64410201036 นางสาว ชญานิน เดชคําภู ภาษาอังกฤษ

64410201050 นาย กฤตณัฐ ไชยทา ภาษาอังกฤษ

64410202038 นางสาว วรัทยา เสียงเพราะ ภาษาอังกฤษ

64410202040 นางสาว วริศรา แกนกาญจน ภาษาอังกฤษ

61810104013 นางสาว ปนัสยา โคตรศรีวงษ ภาษาไทย

64410101011 นาย ณัฐพล บุญเลิศ ภาษาไทย

64410102034 นางสาว นราพร รัตนะ ภาษาไทย

63111950201 นาย วรเซษฐ โทอื้น วิจัยและประเมินผลการศึกษา

64719001019 นางสาว มาลิสา อินรักษา วิชาชีพครู

64719001021 นางสาว วนิดา หรายขุนทด วิชาชีพครู

64719001029 นางสาว อธิชา แสงยศ วิชาชีพครู

64719004010 นาย ดุริยะ มะรังศรี วิชาชีพครู



64719005011 นาย ธีรชัย บุญหนัก วิชาชีพครู

60814502024 นางสาว สุกานดา ประชาโรจน วิทยาศาสตรทั่วไป

61814502011 นางสาว จันทกานต โทหลา วิทยาศาสตรทั่วไป

62414502007 นางสาว ประกายแกว ปนทอง วิทยาศาสตรทั่วไป

64412001015 นางสาว พรชิญา วรชัย ศิลปศึกษา

64412002008 นาย เข็มชาติ นาเมืองรักษ ศิลปศึกษา

60811001002 นาย สุรยุทธ ทองสวัสดิ์ สังคมศึกษา

60811001026 นางสาว ชลธิชา พันทอง สังคมศึกษา

60811002031 นางสาว มะลิษา สาคะรินทร สังคมศึกษา

62411002037 นางสาว นัฐชนันท ภูมิสัตย สังคมศึกษา

64411002015 นาย ธนากร มาลาพุด สังคมศึกษา

63919401003 นาย สถาพร อังชัน หลักสูตรและการเรียนการสอน

63919401010 นาย อิสระพงษ โกฎแสน หลักสูตรและการเรียนการสอน

63919401013 นางสาว กฤตมุข กลีบจําป หลักสูตรและการเรียนการสอน

63919402008 นางสาว ธัญญารัตน คํายุธา หลักสูตรและการเรียนการสอน

64919401019 นาย ศุภกิตติ์ คํามณี หลักสูตรและการเรียนการสอน

64433601033 นางสาว ชญาภา สาครขันธ นิติศาสตร

64433301034 นางสาว อุบลรัตน ยุบลมาตร รัฐประศาสนศาสตร

64433301035 นางสาว ปรียนุช มณีศรี รัฐประศาสนศาสตร

64433301042 นาย วรปรัชญ คําแพงทอง รัฐประศาสนศาสตร

64433301044 นางสาว พัชนันท นามนัย รัฐประศาสนศาสตร

62335001017 นางสาว ศศิญาดา ญาณะนันท รัฐศาสตร

62335001018 นาย ณัฐนันท ขําเจริญ รัฐศาสตร

63335001003 นาย พงศกร ชาวดง รัฐศาสตร

63335001007 นาย ปยวัฒน พันธโนนงิ้ว รัฐศาสตร

63335001012 นาย วิทยา เลานวดวัน รัฐศาสตร

63335001028 นาย ศิวดล ประหา รัฐศาสตร

63435001055 นาย ภูมิพัฒน คําโคตรสูนย รัฐศาสตร

64435001041 นาย วัชรเดช พรมลุน รัฐศาสตร

64435001043 นางสาว พิมพนิภา วระวี รัฐศาสตร

64435002024 นางสาว ปริชาติ บุตรนิน รัฐศาสตร

62335401005 นาย อนวัช เสนหวงศ การจัดการ

62535401019 นาย ศุภชัย บุญยู การจัดการ

63535401020 นางสาว ณพิชญา พลเยี่ยม การจัดการ

64435401027 นางสาว วิชุดา เติมสิน การจัดการ

64435401028 นางสาว วนารัตน จิตวุธ การจัดการ

64435401029 นางสาว วรรณภา สาศิริ การจัดการ

64435401030 นางสาว มุฑิตา ศรีพล การจัดการ

64435401041 นาย ณภัทร ปกปอง การจัดการ

64435401044 นางสาว เณรัญญา แกวคําลา การจัดการ

61333501010 นาย ปญญาศิลป นิตุธร การบัญชี



63433501052 นาย นฤดม ผฤผล การบัญชี

63533501005 นางสาว ทวีพร มุลลีปุม การบัญชี

64433501006 นางสาว ปรัตนดา แตงออน การบัญชี

64433501033 นางสาว มณฑาทิพย เจริญธรรม การบัญชี

64433501034 นางสาว วรินธร ไสยรส การบัญชี

64433501040 นาย ธนวิชญ กุลกั้ง การบัญชี

64633501001 นาย นันทวัฒน ทอนศรี การบัญชี

63450901006 นางสาว ปฐมาภรณ ประเสริฐสังข นวัตกรรมการบริการและการทองเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการทองเที่ยว

64650701001 นางสาว ปรารถนา สวางไสว นวัตกรรมการบริการและการทองเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก

64450601021 นางสาว ศิรินัน เมืองนาม นวัตกรรมธุรกิจการคาปลีก

64450601026 นาย ชัชชน โพนศิริ นวัตกรรมธุรกิจการคาปลีก

64450602001 นางสาว กนกพร พันหาร นวัตกรรมธุรกิจการคาปลีก

64450602002 นางสาว กนกอร คําแสง นวัตกรรมธุรกิจการคาปลีก

64450602003 นางสาว กัญญารักษ โคตุทา นวัตกรรมธุรกิจการคาปลีก

64450602004 นางสาว ภัทรดา ดุจนาคี นวัตกรรมธุรกิจการคาปลีก

64450602005 นางสาว ภัทรสุดา เขจรสิทธิ์ นวัตกรรมธุรกิจการคาปลีก

64450602006 นางสาว โยษิตา ปจดี นวัตกรรมธุรกิจการคาปลีก

64450602007 นางสาว วรรณภา หงษคํา นวัตกรรมธุรกิจการคาปลีก

64450602008 นางสาว ศศิธร พันหาร นวัตกรรมธุรกิจการคาปลีก

61440101065 นาย ธนาวุฒิ กมกลาง พยาบาลศาสตร

61440101088 นางสาว มินตรา โมคภา พยาบาลศาสตร

64440101033 นางสาว ภิสสราภา พลขันธ พยาบาลศาสตร

64440101085 นางสาว พัชริดา กระแสโสม พยาบาลศาสตร

64440101090 นางสาว ปาณิสรา บริบาล พยาบาลศาสตร

64414201001 นางสาว ภิสสราภา พลขันธ ชีววิทยา

64414201033 นางสาว ศิรินารถ สมีดี ชีววิทยา

64435702001 นางสาว จิราพร พิมพาหนู นวัตกรรมการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ

64435702002 นางสาว สุภัคศิริ แกวศรี นวัตกรรมการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ

64435702003 นาย อธิยรัช ศิริโท นวัตกรรมการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ

63431001030 นางสาว ปฐมาภรณ ประเสริฐสังข ภาษาจีน

64431001015 นางสาว พัลลภา ดอกบัว ภาษาจีน

64431001021 นางสาว ปภาวดี ชางดี ภาษาจีน

64433001017 นางสาว นิชธาวัลย เมาสงา ภาษาอังกฤษธุรกิจ

64433001027 นาย ธนกฤต ศรีกําพล ภาษาอังกฤษธุรกิจ

63426802013 นาย บุญมา โพธิ์ชัยโคตร วิทยาศาสตรการกีฬา

64426801027 นาย เถลิงศักดิ์ วงคไชยา วิทยาศาสตรการกีฬา

64426802038 นาย ศิษฎิคม ทําทอง วิทยาศาสตรการกีฬา

60429701017 นางสาว บุญญาภรณ บุญเศียร วิทยาศาสตรทั่วไป

64422101036 นางสาว พัชรินทร อาษาจิตร สาธารณสุขชุมชน

64422101040 นางสาว สมฤทัย มุขสาร สาธารณสุขชุมชน

64422102036 นางสาว ศศิกานต อินทรโทโล สาธารณสุขชุมชน



64422102041 นางสาว มาริษา วงศสมศรี สาธารณสุขชุมชน

61429901025 นางสาว ศุภาวรรณ วงคศิลป สาธารณสุขศาสตร

61429901038 นางสาว วราศิณี อรัญเที่ยง สาธารณสุขศาสตร

63429902012 นางสาว กนกวรรณ ประทุม สาธารณสุขศาสตร

63429902025 นางสาว กชกร นะราวัง สาธารณสุขศาสตร

64426301010 นาย เมธาสิทธ พลเยี่ยม เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร

64626301001 นาย ศรีศักดิ์ ทิพประมวล เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร

63529601006 นาย พีรพงษ มิทรานนท เทคโนโลยีไฟฟา

64414701004 นางสาว นินรปจ อุคําพันธ ไฟฟา

64425901018 นางสาว ปนัดดา ศรีบูอ้ํา คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ


