
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา คณะ
1 65418801001 นางสาวปฐมาวดี  อนุแก่นทราย การประถมศึกษา ครุศาสตร์
2 65418801005 นางสาวญาณภัทร  ปากหวาน การประถมศึกษา ครุศาสตร์
3 65418801006 นางสาวสิริยากร  คนเพียร การประถมศึกษา ครุศาสตร์
4 65418801009 นางสาวรัชฎาพร  แสงทา การประถมศึกษา ครุศาสตร์
5 65418801015 นางสาวศศิภาพร  พวงปัญญา การประถมศึกษา ครุศาสตร์
6 65418801016 นางสาวพิยดา   สมนัด การประถมศึกษา ครุศาสตร์
7 65418801017 นางสาวสิริยากร  สุพสร การประถมศึกษา ครุศาสตร์
8 65418801020 นางสาวศิวพร   บุญเข็ม การประถมศึกษา ครุศาสตร์
9 65418801023 นายเอกพล  จอมค าสิงห์ การประถมศึกษา ครุศาสตร์
10 65418801027 นางสาวธัญญลักษณ์  คงยิ่ง การประถมศึกษา ครุศาสตร์
11 65418802002 นางสาวเกวลิน   ทองวงษ์ การประถมศึกษา ครุศาสตร์
12 65418802005 นายบุญญากร  สอนโก่ย การประถมศึกษา ครุศาสตร์
13 65418802006 นางสาวรุตินาท  อุ่นบุญเรือง การประถมศึกษา ครุศาสตร์
14 65418802007 นางสาวกิติมา  งามศรี การประถมศึกษา ครุศาสตร์
15 65418802009 นางสาวอัญชลี  ผดาวัลย์ การประถมศึกษา ครุศาสตร์
16 65418802018 นางสาวกนกวรรณ  ปะเสทะกัง การประถมศึกษา ครุศาสตร์
17 65418802029 นางสาววิลาสินี  พิลาชัย การประถมศึกษา ครุศาสตร์
18 65418802032 นางสาวรัชนี  ค ามาตร การประถมศึกษา ครุศาสตร์
19 65418601003 นางสาวญดาพร   จันทร์อ่อน การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
20 65418601006 นางสาวนันท์นภัส  หลอดทอง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
21 65418601014 นางสาวกิ่งแก้ว  บุตรราช การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
22 65418601017 นางสาวบันทิตา  เสนาหาร การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
23 65418601025 นายธีรพัฒน์  สุนทรา การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
24 65418601028 นางสาวอรพิน  แสงสว่าง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
25 65418601029 นางสาววรรณภา  ภูมิอินทร์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
26 65418602001 นางสาววรรณภา  บุบผาเทพ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
27 65418602005 นางสาวกนกลดา  เรืองประโคน การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
28 65418602015 นางสาวสุภัสสรา  ตรีทันวา การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
29 65418602026 นางสาวสุนิสา  ดลสุข การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
30 65418602036 นางสาวอาธิตยา  ศรีสมบูรณ์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
31 65414001007 นายศุภโชค  ผมไผ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
32 65414001014 นายพงศกร  พิมพ์หาร คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
33 65414001016 นายดวงปัญญา  นารีโภชน์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
34 65414001017 นายชนายุทธ  ลาวัลย์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
35 65414001020 นางสาวปานชีวา   ทานอก คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาทีย่ังไมไ่ดก้รอกขอ้มลูการส ารวจชดุกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด



ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา คณะ
36 65414001027 นายธนโชติ  บุญทัน คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
37 65414001028 นางสาวปิยวรรณ  สุทธิสุวรรณ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
38 65414001030 นางสาวสุดารัตน์   คนใหญ่ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
39 65414002006 นางสาวธันยพร  วาสนาม คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
40 65414002010 นายธันยพงศ์  ปรุงเรณู คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
41 65414002033 นางสาวนันทิชา ทองเหลือง คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
42 65414002035 นางสาวธันยพร  มูลสระคู คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
43 65414002036 นายณัฐพล  นิ่มนวล คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
44 65419701001 นางสาวพชรพรรณ  บุญพันธ์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
45 65419701002 นายไชวัฒน์  ทิพนา คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
46 65419701003 นางสาวภัสรา   สมณา คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
47 65419701005 นางสาวพรชิตา  พฤกษชาติ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
48 65419701007 นายเจษฎาภรณ์  ปาปะข า คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
49 65419701009 นางสาวชฎาธาร  เศษสมบูรณ์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
50 65419701012 นางสาวธัญพิชชา  ดีกุดตุ้ม คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
51 65419701023 นางสาวธิดารัตน์  สุขแสน คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
52 65419701025 นายศรายุธ  กุลบุตร คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
53 65419701026 นางสาวอรพิณ  กาสี คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
54 65419701034 นายณัฐดนัย  กาสิทธิขวา คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
55 65419701036 นางสาวแพรวา   น้อยสมบัติ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
56 65419701037 นางสาวศศิวิมล  ขัติยนนท์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
57 65414401007 นายศิริศักด์ิ  สารผล คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
58 65414401014 นายชัชพงศ์  ปัตลา คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
59 65414401015 นายวรพจน์  ศิริโสม คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
60 65414401017 นายภัทรพงศ์  แดนดี คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
61 65414401018 นายสุพะสันต์  โพธิสู์งส่ง คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
62 65414401021 นางสาวพิชดา  สุธาวา คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
63 65414401022 นายธีรภัทร   โพธิชัย คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
64 65414401028 นายภูมิพัฒน์   ค าโครสูนย์ คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
65 65414401029 นายภูมิภัทร  กอมะณี คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
66 65414401032 นายอธิวัฒน์  สิงหแจ่ม คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
67 65414402003 นางสาวกานต์พิชชา  เผือกนวล คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
68 65414402010 นางสาวอาธิติยา  มาตวงศ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
69 65414402013 นายวุฒิชัย  มะลิรส คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
70 65414402014 นายชาญชัย   ฝ่ายดี คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
71 65414402019 นายอธิศักด์ิ  บุญใหญ่ คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
72 65414401033 นายธีรภัทร  ธงโบราณ คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์



ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา คณะ
73 65414401034 นายนิติ   ยอดภักดี คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
74 65414401037 นางสาวปาณิศา  ศักดิวงศ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
75 65414402028 นายภูดิศ  คนึงรัมย์ คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
76 65414402029 นายเจษฎากร  ตรางา คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
77 65414402030 นางสาวจิรารัตน์  อังกาบ คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
78 65414402031 นางสาวอัชราภร  ตรีโอษฐ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
79 65414402032 นายธนลภย์  นวลบัตร คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์
80 65410401002 นายนนทกานต์  ประสพศรี ดนตรีศึกษา ครุศาสตร์
81 65410401003 นายคุณากร  นะธี ดนตรีศึกษา ครุศาสตร์
82 65410401011 นายณัฐธานนท์  บุญถูก ดนตรีศึกษา ครุศาสตร์
83 65410401012 นายเจษฎา  พลแพงภา ดนตรีศึกษา ครุศาสตร์
84 65410401020 นายพัฒน์ชานนท์  ชูเชิด ดนตรีศึกษา ครุศาสตร์
85 65410401023 นายจันทรัช  วรรณแก้ว ดนตรีศึกษา ครุศาสตร์
86 65410401028 นางสาวอารียา  นาคะเมฆ ดนตรีศึกษา ครุศาสตร์
87 65410402001 นายมีชัย  คามจังหาร ดนตรีศึกษา ครุศาสตร์
88 65410402012 นายชิษณุพงศ์  สายลุน ดนตรีศึกษา ครุศาสตร์
89 65410402013 นายภัคศรัณย์  ทองเฟือ่ง ดนตรีศึกษา ครุศาสตร์
90 65419301003 นายอภิชัย  บุตรวิไล พลศึกษา ครุศาสตร์
91 65419301004 นางสาวบุษญาภรณ์  ผาลอย พลศึกษา ครุศาสตร์
92 65419301006 นายณัฐพงษ์  สุ่มมาตย์ พลศึกษา ครุศาสตร์
93 65419301008 นายธีรภัทร  พลเยี่ยม พลศึกษา ครุศาสตร์
94 65419301012 นายพัทธดนย์  สิทธิศาสตร์ พลศึกษา ครุศาสตร์
95 65419301015 นางสาวสุวนันท์  เวียงนนท์ พลศึกษา ครุศาสตร์
96 65419301016 นายทนายลักษ์  ยุทธหาญ พลศึกษา ครุศาสตร์
97 65419301021 นายธนวัตน์  สุเทวี พลศึกษา ครุศาสตร์
98 65419301022 นายภูรพัฒน์  บุราณสี พลศึกษา ครุศาสตร์
99 65419301029 นายอาทิตย์  ยุบลพร้ิง พลศึกษา ครุศาสตร์
100 65419301031 นางสาวเมธิตา  โคตรอ่อน พลศึกษา ครุศาสตร์
101 65419302002 นายเจตพล  พันธ์เจริญ พลศึกษา ครุศาสตร์
102 65419302003 นายโชติพรรษ์   ขันหล้า พลศึกษา ครุศาสตร์
103 65419302004 นายเฉลิมชนม์  พลรักษา พลศึกษา ครุศาสตร์
104 65419302006 นายทินกร   ึู คูณศรี พลศึกษา ครุศาสตร์
105 65419302016 นายพิณิชย์  สุระสิทธิ์ พลศึกษา ครุศาสตร์
106 65419302017 นายปันยากร  เวียงสิมา พลศึกษา ครุศาสตร์
107 65419302023 นายนนทภูมิ  มะโน พลศึกษา ครุศาสตร์
108 65419302028 นางสาววัลย์ริญา  ศรีระบุตร พลศึกษา ครุศาสตร์
109 65419302038 นายสกลเกียรติ  แสนบุตร พลศึกษา ครุศาสตร์



ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา คณะ
110 65419302040 นายชัชวาล  ชมภูพฤกษ์ พลศึกษา ครุศาสตร์
111 65419302041 นางสาวธันยพร  รูปเร่ียม พลศึกษา ครุศาสตร์
112 65410101004 นางสาวกิตติญา   ทองงาม ภาษาไทย ครุศาสตร์
113 65410101005 นางสาวกานต์ธิดา  เศิกศิริ ภาษาไทย ครุศาสตร์
114 65410101008 นางสาวภัทร์ลดา  ปาวะรีย์ ภาษาไทย ครุศาสตร์
115 65410101023 นางสาวปนัดดา  บระเพ็ชร ภาษาไทย ครุศาสตร์
116 65410102013 นางสาวณัฐนิชา  มาโยธา ภาษาไทย ครุศาสตร์
117 65410102015 นางสาวปรางทอง  ปัดภัย ภาษาไทย ครุศาสตร์
118 65410102017 นายวชิรวิชญ์  หัวดอน ภาษาไทย ครุศาสตร์
119 65410102032 นางสาวตะวัน  หอมทรง ภาษาไทย ครุศาสตร์
120 65410201015 นายชนาวีร์   ค าหงษา ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
121 65410201019 นางสาวอรญา   ไกยสินธุ์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
122 65410201025 นางสาวบ าเพ็ญพร   โชยจอหอ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
123 65410201027 นางสาวศิริพร  ศรีฮาด ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
124 65410201028 นางสาวพุดพิชญา  ปะกิคา ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
125 65410201038 นางสาวกุลนันท์  เงิดกระโทก ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
126 65410202001 นางสาวชนันท์ภัทร์  นิพรรัมย์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
127 65410202003 นางสาวปัณฑิตา  อันทะปัญญา ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
128 65410202004 นางสาวชนันท์ภรณ์  นิพรรัมย์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
129 65410202014 นางสาวกัญญาภัค  สมคะเน ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
130 65410202015 นางสาวมนัสชยา  จิตรมานะ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
131 65410202019 นางสาวอาทิตยา  วิชัยผิน ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
132 65410202025 นางสาวนงนภัส  ทราบรัมย์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
133 65410202026 นางสาวปุณยาพร  เวียงอินทร์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
134 65410202027 นางสาวเมธาวี  หลักทอง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
135 65410202029 นางสาวปณิดา  ไชยโส ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
136 65410202033 นางสาวกาญชนิษา  เผ่าส าราญ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
137 65410202036 นางสาวกฤตพร  ศรีสนาม ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
138 65414501008 นางสาวสุภัชญา  เจนส าโรง วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์
139 65414501017 นางสาวอรัญญา  นามบุตร วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์
140 65414501018 นางสาวอพัชฌา  ทนามศรี วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์
141 65414501031 นายพีรวิชญ์  ปะสังติโย วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์
142 65414502001 นางสาวเจนขวัญ  สุธรรมวงศ์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์
143 65414502002 นางสาวนภาภรณ์   อุชี วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์
144 65414502008 นายธนกร   ครสาย วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์
145 65414502010 นางสาวอรทัย  สารพิมพ์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์
146 65414502011 นางสาวจณิศฎา  สอนใจ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์
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147 65414502023 นางสาวอารีรัตน์  โลหะพรม วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์
148 65414502029 นายศิวกร  ไชยโย วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์
149 65414502037 นายนัธทวัฒน์  ชัยหงส์ษา วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์
150 65412001003 นายจตุพร  โทนหงส์ษา ศิลปศึกษา ครุศาสตร์
151 65412001012 นางสาวกรรณิกา  มลิสาร ศิลปศึกษา ครุศาสตร์
152 65412001020 นางสาวญาดาวดี  คงวิเศษ ศิลปศึกษา ครุศาสตร์
153 65412002010 นางสาวปวีณา  ปราบมนตรี ศิลปศึกษา ครุศาสตร์
154 65412002013 นายพุทธิพงษ์  จันโท ศิลปศึกษา ครุศาสตร์
155 65412002015 นายเจตน์สฤษฏิ ์  สุวรรณโชติ ศิลปศึกษา ครุศาสตร์
156 65412002016 นางสาวศิริกัญญา  เมืองโคตร ศิลปศึกษา ครุศาสตร์
157 65412002018 นางสาวปิยมาส  สุมานัส ศิลปศึกษา ครุศาสตร์
158 65411001012 นายกฤชณรงศ์  งามผิวเหลือง สังคมศึกษา ครุศาสตร์
159 65411001017 นางสาววรรณพร  ปัญญาใส สังคมศึกษา ครุศาสตร์
160 65411001026 นางสาวมุกดารัตน์  เกณฑ์สองคร สังคมศึกษา ครุศาสตร์
161 65411001035 นายมนัส  บูรณะกิติ สังคมศึกษา ครุศาสตร์
162 65411002009 นางสาวจิราภา  ไชยแก้ว สังคมศึกษา ครุศาสตร์
163 65411002018 นางสาวพัชราภา  โพพิธี สังคมศึกษา ครุศาสตร์
164 65411002028 นางสาวณัฐกานต์  กอแก้ว สังคมศึกษา ครุศาสตร์
165 65411002035 นางสาวณัฐธิดา  สุระ สังคมศึกษา ครุศาสตร์
166 65411002036 นางสาวณัฐนรี   สุระ สังคมศึกษา ครุศาสตร์
167 65425901001 นายกฤษฎา  ค าอ่อนสา คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
168 65425901009 นายธนากร  ขันรักษา คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
169 65425901014 นายอิศวะพงษ์   วิสัยบูลย์ คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
170 65425901019 นายจีรายุ  แสนเลิศ คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
171 65425901021 นายอภิชยุตม์   วงศ์ฺอนุ คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
172 65424201009 นายธีระชัย  ทวีวัฒน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
173 65424201013 นายพลภัทร  สมละออ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
174 65424201019 นายณรงค์ชัย  พะยอม วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
175 65424201021 นางสาววรดา  แก่นนาค า วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
176 65424201025 นายนิชากร  นุริตมนต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
177 65424201026 นายศรัณย์  ประภากรพิไล วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
178 65424201030 นายกริชติภัทร์  นันตะเวช วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
179 65424201031 นายกิตติพศ  สุจริยานุรักษ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
180 65424201032 นายวิศิษฐ์  อินทมาตย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
181 65433601017 นางสาวจิณัฐตา   จันทรา นิติศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
182 65433601025 นายธีรภัทร  สุพร นิติศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
183 65433601029 นางสาวอริศรา  วงษ์จันทร์ นิติศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
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184 65433601030 นางสาวศุภัชญา  พลเยี่ยม นิติศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
185 65433601034 นางสาวกษมณิชา  ผาลิกา นิติศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
186 65433601037 นายเอกวี  จุลสม นิติศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
187 65433601042 นางสาวนัยนา  พูลเกษม นิติศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
188 65433601044 นางสาวทีดาร์เอ  รอพี นิติศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
189 65433601048 นายธนโชติ  เเนวโอโล นิติศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
190 65433601059 นางสาวกิตติวรรณ   ไชยปัดถา นิติศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
191 65433601063 นายณภัทร ปิตะฝ่าย นิติศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
192 65433602010 นางสาวลลิตา  ทองเขียว นิติศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
193 65433602019 นางสาววรรณกร   บุญหล้า นิติศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
194 65433602021 นายภูเบศ  ศรีน้ าค า นิติศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
195 65433602026 นางสาวชนะภา  ทองเฟือ้ง นิติศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
196 65433602027 นายวรพงศ์  สวัสด์ินะที นิติศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
197 65433602030 นายปองพล  ภูมิอ่อน นิติศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
198 65433602031 นายสิทธิพร  บุญพันธ์ นิติศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
199 65433602032 นายสิทกร  โพธิช์ัยแสน นิติศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
200 65433602033 นายนาวิน  นิละดาห์ นิติศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
201 65433602034 นายธนารักษ์  งามจันทร์ นิติศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
202 65433602036 นายณัฐกิตต์ เย็นวัฒนา นิติศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
203 65433301001 นางสาวรัชนิตา   อรัญมิ่ง รัฐประศาสนศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
204 65433301018 นายอภิสิทธิ ์ ตาเมือง รัฐประศาสนศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
205 65433301019 นายเจตพล  สีทอง รัฐประศาสนศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
206 65433301024 นางสาวภัคคิณี  จั้นบัวลุน รัฐประศาสนศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
207 65433301026 นายชินวัตร  วรชินา รัฐประศาสนศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
208 65433301034 นางสาวมลฤทัย  กิ่งเมือง รัฐประศาสนศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
209 65433301037 นายกฤษฎา  เคลือบประโคน รัฐประศาสนศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
210 65433301038 นางสาววันวิสาข์  เสืออุ่น รัฐประศาสนศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
211 65433301040 นายเจษฏา  วรรณโส รัฐประศาสนศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
212 65433301041 นางสาวชุติมา  อนุไพร รัฐประศาสนศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
213 65433301042 นายฉัตรมงคล  สีดา รัฐประศาสนศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
214 65433301052 นายเดชาวัต ทองบุสกุล รัฐประศาสนศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
215 65433301053 นายอภิเชษฐ์  ศรีรอง รัฐประศาสนศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
216 65435001010 นางสาวชฎาพร  ภาระเวช รัฐศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
217 65435001023 นายนิติราช  ศรีบรรเทา รัฐศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
218 65435001024 นายพูนชิต  ไชยยนต์ รัฐศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
219 65435001030 นายภูวดล   บุญล้น รัฐศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
220 65435001032 นายกรวิชญ์  พลวิชัย รัฐศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
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221 65435001033 นางสาวตรีบุบผา  พูลเกษม รัฐศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
222 65435001034 นายภัทรพงษ์  พวงพันธ์ รัฐศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
223 65435001044 นายอลงกรณ์  มะณีสาร รัฐศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
224 65435001047 นางสาวจิราภรณ์  อินทรอ่อน รัฐศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
225 65435001049 นายคฑาวุธ  แท่งหิน รัฐศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
226 65435002002 นางสาวรัชญา  ปัตบุตร รัฐศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
227 65435002005 นายณัฐนนท์   คูณเศษ รัฐศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
228 65435001050 นายทนงศักด์ิ  มัทนัง รัฐศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
229 65435001051 นางสาวกัญรัตน์  นามโสม รัฐศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
230 65435001052 นางสาวนัทวรรณ์  พันธะมา รัฐศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
231 65435401026 นางสาวพรรพษา  อุตมะ การจัดการ บริหารธุรกิจและการบัญชี
232 65435401049 นางสาวศศินารัตน์  เอี่ยมละออง การจัดการ บริหารธุรกิจและการบัญชี
233 65450501003 นายธีร์วัฒน์  สมัครไทย การตลาดดิจิทัล บริหารธุรกิจและการบัญชี
234 65450501004 นางสาววชิรญาณ์  เวียงสมุด การตลาดดิจิทัล บริหารธุรกิจและการบัญชี
235 65450501011 นางสาวอารยา   นาไชย การตลาดดิจิทัล บริหารธุรกิจและการบัญชี
236 65450501014 นางสาววริศรา  โพธิแหบ การตลาดดิจิทัล บริหารธุรกิจและการบัญชี
237 65433501002 นางสาวเครือวัลย์  นันโท การบัญชี บริหารธุรกิจและการบัญชี
238 65433501006 นางสาวเกวลิน   กุยลา การบัญชี บริหารธุรกิจและการบัญชี
239 65433501017 นางสาวอารียา  อบเชย การบัญชี บริหารธุรกิจและการบัญชี
240 65433501019 นางสาวณัชญา    เหล็กศรี การบัญชี บริหารธุรกิจและการบัญชี
241 65433501022 นางสาวศิริพร  เทพบิง้ การบัญชี บริหารธุรกิจและการบัญชี
242 65433501023 นางสาววรรัตน์  เชาว์ไว การบัญชี บริหารธุรกิจและการบัญชี
243 65433501025 นางสาววิญาดา  จันร์โคน การบัญชี บริหารธุรกิจและการบัญชี
244 65433501035 นางสาวนิตยา  โพธิรุกข์ การบัญชี บริหารธุรกิจและการบัญชี
245 65433501040 นายภาคภูมิ  มนัสอ าไพวงศ์ การบัญชี บริหารธุรกิจและการบัญชี
246 65433501045 นางสาวภัทรนันท์  ใจแน่น การบัญชี บริหารธุรกิจและการบัญชี
247 65433502001 นางสาวชื่นสุมล  กอสิงห์ การบัญชี บริหารธุรกิจและการบัญชี
248 65433502004 นางสาวพิมระภัทร   กุลไพศาล การบัญชี บริหารธุรกิจและการบัญชี
249 65433502005 นางสาวอรัชพร  สิงหาทิพย์ การบัญชี บริหารธุรกิจและการบัญชี
250 65433502006 นางสาวสลิลทิพย์  เจริญพันธ์ การบัญชี บริหารธุรกิจและการบัญชี
251 65433502011 นางสาวปณิตา  ภาระเวช การบัญชี บริหารธุรกิจและการบัญชี
252 65433502014 นางสาวธัญภา  มาโยธา การบัญชี บริหารธุรกิจและการบัญชี
253 65433502015 นางสาวไอลดา  มงคลเสริม การบัญชี บริหารธุรกิจและการบัญชี
254 65433502024 นางสาวอรนุช  พลเยี่ยม การบัญชี บริหารธุรกิจและการบัญชี
255 65433502027 นายณัฐพงศ์  เเสงค า การบัญชี บริหารธุรกิจและการบัญชี
256 65433502029 นางสาวธิญาดา  บุระวงค์ การบัญชี บริหารธุรกิจและการบัญชี
257 65433502030 นางสาวปิยธิดา  เดชบุญ การบัญชี บริหารธุรกิจและการบัญชี



ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา คณะ
258 65433501052 นายภานุวัฒน์  สีหานนท์ การบัญชี บริหารธุรกิจและการบัญชี
259 65633501009 นางสาวชลิดาภรณ์ พบวันดี การบัญชี บริหารธุรกิจและการบัญชี
260 65633501013 นางสาววนิดา  แก้วตา การบัญชี บริหารธุรกิจและการบัญชี
261 65633501015 นางสาวจรัสศรี  คงคูณ การบัญชี บริหารธุรกิจและการบัญชี
262 65633501017 นางสาวกนกวรรณ  ตรีธาสุข การบัญชี บริหารธุรกิจและการบัญชี
263 65450901007 นางสาวพรธิดา โคดแสง แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเทีย่ว บริหารธุรกิจและการบัญชี
264 65450901009 นางสาวจิราวรรณ  สุริโย แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเทีย่ว บริหารธุรกิจและการบัญชี
265 65450701005 นางสาวจันสุรี  แก้วตา แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจทีพ่ัก บริหารธุรกิจและการบัญชี
266 65450701006 นางสาวพิราวรรณ   บุญพันธุ์ แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจทีพ่ัก บริหารธุรกิจและการบัญชี
267 65450701009 นางสาววัลล์นิมิต  สนิทนวล แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจทีพ่ัก บริหารธุรกิจและการบัญชี
268 65450701013 นายชลทิศ  ภูโพนม่วง แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจทีพ่ัก บริหารธุรกิจและการบัญชี
269 65450701014 นางสาวสุจิตรา   วุน่ดอนไพร แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจทีพ่ัก บริหารธุรกิจและการบัญชี
270 65444401003 นางสาวสุนิสา  ขัตรฤกษ์ เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ บริหารธุรกิจและการบัญชี
271 65444401004 063-961-7206 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ บริหารธุรกิจและการบัญชี
272 65444401009 นายรณกร  พลเยี่ยม เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ บริหารธุรกิจและการบัญชี
273 65444401011 นายฉัตรชัย  อาตวงค์ เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ บริหารธุรกิจและการบัญชี
274 65444401013 นายยศกร  รังรส เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ บริหารธุรกิจและการบัญชี
275 65644401001 นางสาวณัฐธิดา  โคตรสมบัติ เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ บริหารธุรกิจและการบัญชี
276 65644401002 นางสาวสุธิดา  อาจหนองหว้า เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ บริหารธุรกิจและการบัญชี
277 65644401003 นางสาวปริยฉัตร  มะลิ เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ บริหารธุรกิจและการบัญชี
278 65644401004 นางสาวอาทิตยา  พิมพ์งาม เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ บริหารธุรกิจและการบัญชี
279 65650801009 นางสาวชนิษฐา  สายซ่ือ นวัตกรรมการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม บริหารธุรกิจและการบัญชี
280 65650801004 นายภูมรินทร์   ศรีชาติ นวัตกรรมการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม บริหารธุรกิจและการบัญชี
281 65650801006 นางสาวกรกนก  วงศ์สังกาศ นวัตกรรมการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม บริหารธุรกิจและการบัญชี
282 65650801008 นางสาวพรมณี  แสนทอง นวัตกรรมการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม บริหารธุรกิจและการบัญชี
283 65450601003 นางสาวอัมพร  ภูบรรทัด นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีก บริหารธุรกิจและการบัญชี
284 65450601005 นางสาวปาลิตา  อุทัยแสง นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีก บริหารธุรกิจและการบัญชี
285 65450601008 นางสาวสุธาลินี  โรจนะปรีชา นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีก บริหารธุรกิจและการบัญชี
286 65450601010 นางสาวอิชยา   ยอดกุล นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีก บริหารธุรกิจและการบัญชี
287 65450601011 นางสาวสิรินยา  สุขเลิศ นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีก บริหารธุรกิจและการบัญชี
288 65440101005 นางสาวจุฑารัตน์  หลักแวงมล พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
289 65440101022 นางสาวรัตนาพร  จันทพนม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
290 65440101023 นายเจษฎาวุฒิ  สายหล้า พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
291 65440101040 นายธนากร  ศิลาวัตร พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
292 65440101061 นางสาวเปมิกา  อุ่นน้ าใจ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
293 65440101064 นางสาวเจริญพร  คนหาญ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
294 65440101065 นางสาวพรไพลิน  วงค์ภูธร พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์



ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา คณะ
295 65440101068 นางสาวยดาภรณ์   แสงโทโพธิ์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
296 65440101074 นางสาวกาญจนา  เรืองรัตน์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
297 65440101077 นางสาวสุชาดา  พลหาญ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
298 65440101078 นางสาวจารุวรรณ  สุทธิประภา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
299 65440101081 นางสาวอาทิตติยา  ยัญศรี พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
300 65440101088 นางสาวฐิติมา  ชาดา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
301 65414201002 นางสาวปภัสสร  โยวะกา ชีววิทยา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
302 65414201007 นางสาวรุ่งทิวา   ทยาธรรม ชีววิทยา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
303 65414201015 นางสาวฐัดชฎาภรขิ์  จันวงค์เดือน ชีววิทยา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
304 65414201022 นางสาวสุวภัทร  สิทธิพัฒน์ ชีววิทยา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
305 65414201024 นายภัทรพล   สารพัฒน์ ชีววิทยา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
306 65414201029 นางสาวแพรไพลิน   สมบูรณ์พันธ์ ชีววิทยา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
307 65414201037 นางสาวสกุณา  สุทธิประภา ชีววิทยา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
308 65414201039 นางสาวณัฎฐณิชา  ทะมองชัย ชีววิทยา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
309 65414201041 นางสาวเพ็ญประภา  เชียงแสน ชีววิทยา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
310 65414201046 นางสาวสิริยากร  สร้างการนอก ชีววิทยา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
311 65429601002 นางสาวกาญจน์เรขา  ดิษฐ์สว่าง เทคโนโลยีไฟฟ้า ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
312 65629601007 นายปิยะวัฒน์  วังหอม เทคโนโลยีไฟฟ้า ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
313 65426301005 นางสาวพิยดา  กุลประยงค์ เทคโนโลยีและนวตักรรมการเกษตร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
314 65426301008 นายเจษฎา  ยศรุ่งเรือง เทคโนโลยีและนวตักรรมการเกษตร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
315 65626301002 นายพุทธิพงษ์  โคตรพูลชัย เทคโนโลยีและนวตักรรมการเกษตร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
316 65626301003 นายณัฐดนัย  แผนค า เทคโนโลยีและนวตักรรมการเกษตร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
317 65435701002 นางสาวยุวดี  จตุเทน นวตักรรมการส่ือสารและการจดัการสารสนเทศ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
318 65435701007 นางสาวรัชรินทร์  ค้อชากูล นวตักรรมการส่ือสารและการจดัการสารสนเทศ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
319 65435701009 นายกิตติกร   กลางพรม นวตักรรมการส่ือสารและการจดัการสารสนเทศ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
320 65435701014 นายธีระเดช  พิชัย นวตักรรมการส่ือสารและการจดัการสารสนเทศ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
321 65435701017 นางสาวศศิธร  บุญรอด นวตักรรมการส่ือสารและการจดัการสารสนเทศ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
322 65414301007 นางสาวสุภาพร  บุญเจริญ ฟิสิกส์ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
323 65414301009 นายธนากร  เอมดี ฟิสิกส์ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
324 65414301014 นายรชตพงศ์  วงศ์หาจักร ฟิสิกส์ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
325 65414301021 นางสาวญาดา  โพธิจักร ฟิสิกส์ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
326 65414301022 นางสาววรลักษณ์  ทูลไธสง ฟิสิกส์ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
327 65414301023 นางสาวสุข  ระเบียบกุล ฟิสิกส์ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
328 65414301025 นายณัฐวุธ  เวียงอินทร์ ฟิสิกส์ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
329 65414301027 นางสาวอาริยา  มะเด่ือ ฟิสิกส์ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
330 65414701001 นายเมธาสิทธิ ์ บุญช า ไฟฟ้า ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
331 65414701014 นางสาวสุดารัตน์  ทุมรินทร์ ไฟฟ้า ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์



ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา คณะ
332 65414701015 นางสาวเพชรมณี  วันชัย ไฟฟ้า ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
333 65414701016 นางสาวโสภาวัลย์  สุขพร้อมผล ไฟฟ้า ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
334 65414701017 นายเรืองศักด์ิ  ผาสุก ไฟฟ้า (ค.อ.บ.) ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
335 65414701018 นางสาวจตุวรรณ  ค ามา ไฟฟ้า (ค.อ.บ.) ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
336 65414701020 นายพัฒนศักด์ิ  พิลึก ไฟฟ้า (ค.อ.บ.) ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
337 65431001001 นายไอศุริยพงศ์  ยอดหอ ภาษาจีน ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
338 65431001005 นายธนวิชญ์  สาโสก ภาษาจีน ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
339 65431001007 นายธนวัตน์  สาโสก ภาษาจีน ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
340 65431001008 นางสาวรุจิรา  ประชาโรจน์ ภาษาจีน ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
341 65431001014 นางสาววรัญญา  กฤษฎารักษ์ ภาษาจีน ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
342 65431001018 นางสาวสิรภัทร  ทวีเลิศ ภาษาจีน ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
343 65431001023 นางสาวจณิสตา  แสงใสแก้ว ภาษาจีน ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
344 65431001024 นางสาวรัชนี  โสสุด ภาษาจีน ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
345 65431001025 นางสาวอภิญญา  หงษ์ริญญา ภาษาจีน ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
346 65431001026 นายณัฐวุฒิ  สุดตา ภาษาจีน ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
347 65431001028 นางสาวเบญญาภา  ค าบุญเหลือ ภาษาจีน ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
348 65431001030 นางสาวชุติมน  สิงห์ใหญ่ ภาษาจีน ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
349 65431001031 นางสาวพรทิพย์  นามลาศ ภาษาจีน ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
350 65431001032 นางสาวเกศรินทร์  ทาจ าปา ภาษาจีน ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
351 65433001001 นายทักษิณ  ผาช้างเผือก ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
352 65433001007 นางสาวกมลลักษณ์  พวงอก ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
353 65433001009 นางสาวปาณิศา  ศักดิวงศ์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
354 65433001010 นางสาวอารีญา  องอาจ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
355 65433001014 นายเจษฎา  คันธภูมิ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
356 65433001018 นางสาวสมพร  วงค์คม ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
357 65433001019 นางสาวพิชญ์สินี   แพงพลภา ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
358 65433001020 นางสาวธนพร  ลานวิชัย ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
359 65433001023 นางสาวธิดารัตน์  ห้องเเซง ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
360 65433001029 นางสาวศรัญญา  แสงวงศ์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
361 65433001030 นางสาวกิตติพร  ค าทองหลาง ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
362 65433001031 นายธีระพงษ์  สินภักดี ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
363 65433001037 นางสาวอรปรียา  โสสุด ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
364 65433001040 นายอณาวิน  แขวนโพธิ์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
365 65433001042 นางสาวธนพรรณ รุ่งวิสัย ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
366 65426801005 นางสาวมลธิชา  ศรีทอง วิทยาศาสตร์การกีฬา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
367 65426801013 นางสาววรินธร  ชมสีฉัน วิทยาศาสตร์การกีฬา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
368 65426801019 นางสาวโยษิตา  โสค าภา วิทยาศาสตร์การกีฬา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์



ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา คณะ
369 65426801024 นายพิพัฒน์  ลามัชสิมมา วิทยาศาสตร์การกีฬา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
370 65426801026 นายธนาทิพย์  พิลาแหวน วิทยาศาสตร์การกีฬา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
371 65426801028 นางสาวพัชราภา  อาจช านาญ วิทยาศาสตร์การกีฬา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
372 65426801033 นายกันต์ณพัฒน์  การุณพันธ์ วิทยาศาสตร์การกีฬา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
373 65426801034 นายนันทวัฒน์  เครินิล วิทยาศาสตร์การกีฬา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
374 65426802032 นายมั่งมี ศรีจันทร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
375 65426802039 นายภูมินทร์  พลับรักษา วิทยาศาสตร์การกีฬา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
376 65426801038 นายธนวัฒน์  โพธิสุ์ข วิทยาศาสตร์การกีฬา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
377 65426801040 นายณัฐวัตน์  กันหาฤกษ์ วิทยาศาสตร์การกีฬา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
378 65426802046 นายปิญชกร  วงศ์อนุ วิทยาศาสตร์การกีฬา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
379 65426802047 นายคงกระพัน  นนตานอก วิทยาศาสตร์การกีฬา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
380 65426802048 นายบัณฑิต   นิยมโภค วิทยาศาสตร์การกีฬา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
381 65426802049 นายกิตติพศ  ภูเดช วิทยาศาสตร์การกีฬา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
382 65426802050 นายปริวัฒน์  วงค์ฤทธิ์ วิทยาศาสตร์การกีฬา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
383 65426802051 นายสุระสิทธิ ์  ชินป่า วิทยาศาสตร์การกีฬา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
384 65426802052 นายคณิศร  มัธนัง วิทยาศาสตร์การกีฬา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
385 65430001008 นายพรเทวา  ไชยเดช สัตวศาสตร์ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
386 65430001035 นายรัฐชานนท์  จ าเริญ สัตวศาสตร์ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
387 65430001037 นายวิชภาส  ดงพงษ์ สัตวศาสตร์ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
388 65430001040 นางสาววาสนา  โมสืบเเสน สัตวศาสตร์ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
389 65430001041 นางสาวธันยพร  ปานอินทร์ สัตวศาสตร์ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
390 65430001044 นางสาวชลลัดดา  เฮียงหล้า สัตวศาสตร์ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
391 65430001046 นายณัฐพล  สีดามาตย์ สัตวศาสตร์ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
392 65430001048 นายเทียนชัย  เทีย่งอารมณ์ สัตวศาสตร์ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
393 65422101006 นางสาวอังคณา   จันโสม สาธารณสุขชุมชน ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
394 65422101036 นางสาวสุกัญญา  โพธิพ์ันนา สาธารณสุขชุมชน ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
395 65422101044 นางสาวสุพรรษา  นิลปะกะ สาธารณสุขชุมชน ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
396 65422101057 นายวันชัย   จันทร์พิพัฒน์ สาธารณสุขชุมชน ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
397 65422101059 นางสาวแพรวรุ่ง  โสมศรี สาธารณสุขชุมชน ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
398 65422102024 นายจิรภัทร  ภูศรีฤทธิ์ สาธารณสุขชุมชน ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
399 65422102029 นางสาวอลิชา  กิริมิตร สาธารณสุขชุมชน ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
400 65422102033 นางสาวธิดารัตน์  จ าปานาค สาธารณสุขชุมชน ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
401 65422102037 นางสาวปนัดดา  เมรัตน์ สาธารณสุขชุมชน ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์




