
รายช่ือรับใบรายงานผลการเรียน อนุมติัผลการเรียน วนัท่ี  5  เมษายน  2562

ท่ี หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
1 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 561116017 น.ส.สุพิชญา  สุวรรณกุล
2 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116001 น.ส.กนกกานต ์ จาํรูญ
3 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116002 น.ส.กมลกาญจน์  ทวีสมบติั
4 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116003 น.ส.กรรณิกา  ใจดี
5 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116004 น.ส.กฤษณา  ใจงาม
6 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116006 น.ส.กิติยา  ชยัชนะ
7 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116007 น.ส.กุลธิดา  พระพล
8 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116008 น.ส.กุลยา  มานะโส
9 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116009 น.ส.เกศนี  ศรีสุวรรณ
10 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116010 น.ส.เขมจิรา  ทองนาค
11 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116011 น.ส.แคทลียา  ศรีคาํภา
12 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116013 น.ส.จรีวลัย ์ ภู่โต๊ะยา
13 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116014 น.ส.กีรติรัชต ์ จนัทร์อา้ย
14 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116015 น.ส.จาระวี  วงคใ์หญ่
15 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116016 น.ส.จิรัชญา  ฝีปากเพราะ
16 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116017 น.ส.จิราพร  โพธิรุกข์
17 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116018 น.ส.จุฑามาศ  นยัต๊ิบ
18 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116020 น.ส.ชฎาพร  กองสุภาพนัธ์
19 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116021 น.ส.ชนิดา  อินทะโน
20 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116023 น.ส.ญาณิดา  อินซีวงศ์
21 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116024 น.ส.ณฐัชา  วงคแ์สง
22 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116028 น.ส.ดวงใจ  วงศบ์ุตร
23 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116029 น.ส.ตรีพิมายล ์ หน่อแดง
24 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116030 น.ส.ทศัน์วรรณ์  พงษข์าว
25 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116031 น.ส.ธณชัชา  สมกาศ
26 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116033 น.ส.ธมลวรรณ  อ่ินสุทะ
27 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116034 น.ส.ธญัชนก  พาทีทิน
28 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116036 น.ส.นิตยา  เข่ือนคาํแสน
29 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116037 น.ส.นิตยา  ปูเขียว
30 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116038 น.ส.นิราภร  เตชะอา้ย
31 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116039 น.ส.นิโลบล  นนัยา
32 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116041 น.ส.ปรียานุช  ทวีกุล
33 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116044 น.ส.ธนิดา  ดวงคิด
34 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116045 น.ส.พชัรา  กล่ินจนัทร์
35 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116046 น.ส.พชัรินทร์  ถ่ินลาํปาง
36 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116047 น.ส.พชัรินทร์  ปัญญากาศ
37 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116048 น.ส.ภทัราวดี  ปวงคาํ
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38 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116050 น.ส.มลิวลัย ์ แซ่ยา้ง
39 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116051 น.ส.ยพุารัตน์  คาํเปล่ง
40 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116052 น.ส.ยวุดี  บวัหลวง
41 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116053 น.ส.รจนา  นพคุณ
42 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116054 น.ส.รัชนีกร  ธิสงค์
43 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116056 น.ส.รัตน์ติยา  มาสุข
44 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116057 น.ส.รุ่งไพลิน  สนัติสุขสนัต์
45 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116058 น.ส.รุ่งศิริ  ทรายขาว
46 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116061 น.ส.วรรณา  เช้ือเมืองพาน
47 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116062 น.ส.วรารัตน์  เก่งเดชา
48 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116064 น.ส.วิรชา  อินทร์ตาวงค์
49 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116066 น.ส.ศุทธินี  เรือนเด่ือ
50 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116067 น.ส.สกุลทิพย ์ เสนแกว้
51 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116068 น.ส.สาริกา  มาลา
52 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116069 น.ส.สินีนาท  เข่ือนศิริ
53 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116070 น.ส.สุกญัญา  แฝงฤทธ์ิ
54 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116072 น.ส.สุดารัตน์  จนัประกอบคาํ
55 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116073 น.ส.สุนารี  ชยัมงคล
56 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116074 น.ส.สุนิสา  แกว้มาเรียน
57 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116075 น.ส.สุพิชชา  เท่ียงศิริกุล
58 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116077 น.ส.สุวนนัท ์ คาํเงิน
59 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116078 น.ส.เสาวนีย ์ ภาช่ืน
60 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116079 น.ส.แสงดาว  อภิโชควชัร
61 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116080 น.ส.หทยัมาศ  ศรีโยยา
62 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116084 น.ส.อรพรรณ  กุลพรสิริปรีชา
63 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116085 น.ส.อจัฉราภรณ์  พรหมสงัข์
64 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116086 น.ส.อญัชลีภรณ์  จินะสา
65 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116087 น.ส.อารียย์า  ตาก๋องแกว้
66 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116088 น.ส.อาํไพ  วิโรจน์ชยักุล
67 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 571116089 น.ส.อินธิราภรณ์  อนนัตเ์ลิศรัตน์
68 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพิเศษ 571115001 น.ส.กมลรัตน์  ดวงวงั
69 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพิเศษ 571115003 น.ส.ณิชกานต ์ ทาเนตร
70 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพิเศษ 571115004 น.ส.ณิชาภทัร  สิงห์คาํปัน
71 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพิเศษ 571115006 น.ส.ธีรกานท ์ จารุวาณี
72 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพิเศษ 571115009 น.ส.ปริชญา  เผ่ากนัทะ
73 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพิเศษ 571115012 น.ส.มุกชรินทร์  ดอนแกว้
74 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพิเศษ 571115014 น.ส.รัตติพร  ศิริรัตน์
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75 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพิเศษ 571115015 น.ส.สุทธิดา  คนสูง
76 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพิเศษ 571115016 น.ส.อจัฉรา  สิวอ
77 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพิเศษ 571115017 น.ส.อาปะ  มาเยอะ
78 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 541100019 น.ส.นฏัชานา  อศัวเรืองสุข
79 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 541100067 น.ส.กมลวรรณ  กนัทะเขียว
80 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 551100012 น.ส.วิมลสิริ  สุทธะ
81 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 551100064 น.ส.วรรณวรางค ์ ชาํนาญ
82 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 551100066 น.ส.เกศกนก  คาํฟู
83 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 551100069 น.ส.นฤมล  พกุจินดา
84 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 551100074 นายณฐันนัท ์ วฒิุคุณ
85 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 551100081 นายสุทธินนัท ์ ขนัต๊ะ
86 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 561100002 น.ส.วริศรา  คาํมาตา
87 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 561100003 น.ส.ผ่องพรรณ  ธารสุขสถาพร
88 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 561100009 นายทรงวฒิุ  ทรัพยไ์พศาลสุข
89 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 561100020 น.ส.ปณิดา  แสงทอง
90 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 561100023 นายยงศิริ  แซ่โก
91 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 561100024 น.ส.ชลดัดา  นนัตา
92 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 561100030 น.ส.ธาริณี  มัน่ฟัก
93 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 561100032 น.ส.พรสุดา  ชราพก
94 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 561100034 น.ส.วลยัพรรณ  ชาวง้ิว
95 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 561100043 นายชีวานนท ์ มงัคละ
96 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 561100047 น.ส.สุนนัทา  วงศดวงใสย์
97 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 561100049 น.ส.อุษณีย ์ ชยัเนตร
98 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 561100060 น.ส.ศรัญญา  เงินดี
99 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 561100064 น.ส.พรสุดา  โพธ์ิเหลือง

100 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 561100073 น.ส.ธินดัดา  เมืองปัญญา
101 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 561100085 น.ส.ศิริพร  แซ่เห้อ
102 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 561100086 น.ส.วิไลวรรณ  ทองพนัธ์
103 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 561100095 น.ส.ขวญัเรือน  วฒิุนนัชยั
104 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 561100097 น.ส.พชัรินทร์  ภูทิพย์
105 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 571100001 น.ส.กนกวรรณ  ไพกะเพศ
106 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 571100002 น.ส.กวินทิพย ์ อินทาํ
107 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 571100004 น.ส.กญัญาภคั  วิใจยา
108 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 571100005 น.ส.กาญจนา  ตั้งวราภรณ์
109 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 571100007 น.ส.จารุณี  แซ่โซง้
110 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 571100011 น.ส.จุฑารัตน์  พนัชน
111 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 571100012 น.ส.ชนาภา  มอโป๋กู่
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112 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 571100013 น.ส.ชมยัพร  วฒันาพรชยั
113 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 571100015 นายชาติชาย  โชคขจรไพศาล
114 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 571100016 น.ส.โชติกา  เงินถา
115 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 571100017 น.ส.ฐิติรัตน์  อาเคอ
116 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 571100021 น.ส.ทิพวรรณ  ดาเปรม
117 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 571100022 น.ส.ธนัยพร  ชวนคิด
118 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 571100023 นายธิ  แซ่มวั
119 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 571100025 นายนพดล  แซ่ชิว
120 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 571100027 น.ส.นรากร  ดวงไฟ
121 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 571100029 น.ส.นนัธิชา  มาเยอะ
122 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 571100030 น.ส.นาง  แซ่เตา
123 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 571100032 น.ส.เนตรนภา  หายทุกข์
124 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 571100035 น.ส.ปรียานุช  สุเนติโกวิท
125 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 571100036 น.ส.พรรณิการ์  ดอกดวง
126 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 571100037 น.ส.พรรณี  หน่อแสง
127 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 571100038 น.ส.พรสถิตย ์ ทรงสวสัด์ิวงศ์
128 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 571100040 น.ส.พชัรา  ฉตัรนาถวรกุล
129 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 571100048 น.ส.มนรดา  อาชาวฒันกุล
130 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 571100049 น.ส.ยวุรี  ดุริยางคกุล
131 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 571100050 น.ส.เยาวลกัษณ์  เบียงแล่
132 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 571100051 น.ส.รวิวรรณ  คาํเงิน
133 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 571100053 น.ส.รัชญา  ก๋าเร็ว
134 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 571100055 นายรัฐภูมิ  ศิริยศสกุลชยั
135 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 571100056 น.ส.วรกรด  อาทรประชาชิต
136 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 571100059 น.ส.วนัทนา  หวานเสียง
137 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 571100061 น.ส.วิชุดา  สิทธิโฮ่ง
138 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 571100062 น.ส.วิไล  แสงสุดสาย
139 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 571100064 นายวิสุทธ์ิ  แซ่มวั
140 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 571100065 นายศตคุณ  งามใส
141 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 571100069 น.ส.ศรินทิพย ์ ใจมงคลวงศา
142 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 571100073 นายสิงขร  กตเวทิตากุล
143 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 571100075 นายสุชาติ  เกษตรสุขถาวร
144 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 571100079 น.ส.สุนิสา  กนัยา
145 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 571100082 น.ส.เสาวลกัษณ์  ตาลิน
146 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 571100084 น.ส.อรอุมา  ชยัเสน
147 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 571100089 น.ส.อุทุมพร  โพธ์ิสนัติ
148 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120001 น.ส.กมลลกัษณ์  ยอดสุวรรณ์
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149 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120003 น.ส.กฤษณา  คาํเงิน
150 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120004 น.ส.กณัฐ์มณี  เช้ือเมืองพาน
151 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120005 น.ส.กาญจนา  คุณานวน
152 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120006 นายกิตติพทัธ์  ทาํของดี
153 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120007 น.ส.เกวลี  พินิจ
154 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120008 น.ส.จรรยพร  ใจวงศ์
155 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120009 น.ส.กมลชนก  มีจนัทร์
156 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120012 น.ส.จิรัชญา  ขยนักิจ
157 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120014 น.ส.ชนกานต ์ แกว้ต๊ะ
158 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120015 นายชนาธิป  ขติัยะ
159 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120017 นายชานน  มาเนียม
160 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120018 น.ส.ญาสุนีย ์ บุญเทิง
161 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120019 น.ส.ฐิติกานต ์ กองเป็ง
162 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120022 นายณฐัพล  เหมง็ทะเหล็ก
163 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120023 น.ส.ณฐัวดี  จ๋ีมะลิ
164 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120024 น.ส.ณฐัวดี  ใจกนัทะ
165 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120025 น.ส.ปรียาวดี  ยองเพชร
166 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120026 น.ส.ดารานีย ์ นิมิตรศิลป์
167 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120027 น.ส.ดาริกา  สมุดความ
168 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120028 น.ส.ทิติยา  เต๋จ๊ะ
169 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120029 น.ส.นนัทนชั  ชาํนาญใช้
170 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120030 น.ส.นิจวิภา  ชยัวงคษ์า
171 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120031 น.ส.นิศากร  จนัทร์อา้ย
172 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120032 น.ส.นุชรา  สารใจ
173 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120034 น.ส.ประภสัสร  แกว้บุญทา
174 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120036 น.ส.ปรียารัตน์  กนัต๊ิบ
175 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120038 น.ส.พนัธิตรา  เป็งนวล
176 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120040 น.ส.พิมพช์นก  รักแม่
177 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120041 นายพีรวิชญ ์ คาํกระจาย
178 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120043 นายภานุวฒัน์  ไชยะ
179 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120044 น.ส.ภาวิณี  แสนจิตต์
180 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120046 นายรณรัฐ  สินธุปัน
181 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120047 น.ส.รัชนู  ฉลาดยิง่
182 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120048 น.ส.รัตนาภรณ์  ไชยช่อฟ้า
183 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120049 นายเรวตั  กาศสนุก
184 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120050 น.ส.ลกัษณียา  กองแสน
185 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120051 นายวรรธนะสิน  ทิพยป์ราบ
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186 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120053 นายวิชยั  พิพิธพงศส์นัต์
187 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120054 น.ส.วิราสินี  ทุนกาศ
188 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120055 น.ส.วิลาสินี  วรรณจรูญ
189 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120056 นายวิษณุ  นาจนัทร์
190 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120057 นายศตวรรษ  อุปรี
191 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120058 น.ส.ศรัณยพ์ร  ทานนัติ
192 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120060 นายศิริมงคล  อูปคาํ
193 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120061 นายศิวกร  มูลละ
194 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120062 น.ส.ศุทธิณี  พทุธเนตร
195 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120064 นายศุภเชษฐ  ช่างฆอ้ง
196 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120065 น.ส.กุลิสรา  สุทธมงคล
197 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120066 น.ส.สิรินญา  มะโนคาํ
198 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120067 น.ส.สุนิสา  พนารุ่งเรือง
199 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120068 น.ส.สุนีย ์ ชยัสาร
200 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120069 น.ส.สุพฒัตรา  แกว้ไทย
201 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120070 น.ส.สุพตัรา  ใหม่จนัทร์
202 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120073 น.ส.สุภาวดี  จนัต๊ะคาด
203 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120075 น.ส.สุรางคณา  สุดเอียด
204 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120076 นายสุวิทย ์ ไชยสาร
205 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120078 น.ส.อนินทิตา  ยานะสรณ์
206 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120080 น.ส.อภสัราภรณ์  ผดัหลาน
207 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120081 น.ส.อาทิตยาการย ์ บงัเมฆ
208 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 571120083 น.ส.อิชญาพร  พอ่นา
209 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 551123036 นายณฐัวฒิุ  เรืองมะเริง
210 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 561123015 น.ส.อจัฉราพรรณ  ผลากอง
211 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 561123024 น.ส.ชุติมา  อินต๊ะ
212 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 561123048 น.ส.สายรุ้ง  เรือนกุล
213 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 561123060 น.ส.เกวลี  โสภายิง่
214 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 561123074 น.ส.จิดาภา  จาํปาวนั
215 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 571123001 น.ส.กนกกาญจน์  ฝ่ายไธสง
216 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 571123002 น.ส.กนกกาญจน์  สุขยิง่
217 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 571123003 น.ส.กญัญารัตน์  จนัแจ่ม
218 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 571123005 น.ส.กุลสตรี  ศรีหนูปุ้ย
219 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 571123007 น.ส.ชนญัธิดา  ยารังษี
220 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 571123008 น.ส.จนัจิรา  แสนใจ
221 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 571123010 น.ส.จุฑามาศ  แซ่จาง
222 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 571123014 นายเติมศกัด์ิ  มียศ
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223 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 571123015 นายทรงพล  ธรรมขนัทา
224 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 571123016 น.ส.ธนนัชนก  ศูนยก์ลาง
225 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 571123020 น.ส.ป่ินอนงค ์ มูลมัง่
226 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 571123022 นายพงศพ์ฒัน์  ตาแปง
227 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 571123023 น.ส.พรสวรรค ์ ตุย้สุวรรณ
228 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 571123026 น.ส.พิมพพ์จนา  วฒิุยาน
229 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 571123027 น.ส.พทุธมาศ  ธรรมปัญญา
230 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 571123028 น.ส.เพชราภรณ์  เมืองงาม
231 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 571123031 น.ส.รัชณิดา  วงคเ์นตร
232 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 571123034 น.ส.วราพร  ก๋าแปง
233 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 571123035 น.ส.วริศรา  เข่ือนขนัธ์
234 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 571123036 น.ส.วารุณี  รุ้งดี
235 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 571123039 น.ส.เศรษฐินี  มูลศรี
236 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 571123042 น.ส.สุกญัญา  ละพรมมา
237 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 571123043 น.ส.สุทธิพร  แสงเทพ
238 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 571123044 น.ส.สุธาสิณี  เรือนวง
239 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 571123045 น.ส.สุปรีญา  วิไล
240 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 571123047 น.ส.หอมนวล  บุญรอด
241 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 571123049 น.ส.อภิครา  มาลยั
242 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 571123050 น.ส.อรทยั  มาไกล
243 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 571123051 นายอรรถพงศ ์ สายบวั
244 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 571123052 นายอรรถพล  ปิยะลงักา
245 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 571123053 น.ส.อาริยา  กุสาวดี
246 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 571123054 น.ส.อํ่าแกว้  ตาฟาก
247 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารศึกษา 571137002 นายกิตติศกัด์ิ  บญัชาเกียรติ
248 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารศึกษา 571137006 นายคริสตม์าส  กอนนัทนานนัท์
249 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารศึกษา 571137009 นายชยัมงคล  เมืองมูล
250 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารศึกษา 571137010 นายชยัเลิศ  พฒันาชาวไทย
251 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารศึกษา 571137013 นายณฐัวฒิุ  กนัต๊ิบ
252 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารศึกษา 571137014 นายธนพนธ์  เวียงนาค
253 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารศึกษา 571137016 นายธีรวฒัน์  ต๊ะตน้ตอ้ง
254 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารศึกษา 571137018 นายบลัลงัก ์ มูลแจ่ม
255 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารศึกษา 571137019 น.ส.บุณฑริกา  สุขหทยัธรรม
256 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารศึกษา 571137020 น.ส.เบญจวรรณ  เตปินใจ
257 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารศึกษา 571137021 น.ส.เบญจวรรณ  พนัชุมภู
258 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารศึกษา 571137022 น.ส.พรพรรณ  วงศศ์รีชา
259 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารศึกษา 571137023 น.ส.พชัรินทร์  บอรินทร์
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ท่ี หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
260 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารศึกษา 571137024 น.ส.พิมพช์นก  แซ่ลี
261 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารศึกษา 571137025 นายพิรชชั  บวัขม
262 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารศึกษา 571137026 นายพิริยกร  หะวนั
263 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารศึกษา 571137027 นายพิสิทธ์ิ  โกเสนตอ
264 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารศึกษา 571137028 นายภานุวฒัน์  วงใส
265 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารศึกษา 571137029 นายภูริเดช  สุจา
266 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารศึกษา 571137030 นายรุ่งภพ  เผ่าดี
267 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารศึกษา 571137031 นายลทัธพล  กนัธิยะกาศ
268 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารศึกษา 571137033 น.ส.วรรณภา  ยะแกว้
269 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารศึกษา 571137034 น.ส.วราลกัษณ์  เงินมูล
270 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารศึกษา 571137035 นายวชัระ  ยาวิชยั
271 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารศึกษา 571137036 นายวชัเรศร  วรรณคาํ
272 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารศึกษา 571137037 นายวนัเฉลิม  สีจนัทร์
273 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารศึกษา 571137038 น.ส.วิมลสิริ  แซ่ยา่ง
274 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารศึกษา 571137039 นายวิษณุ  พิชยศ
275 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารศึกษา 571137041 น.ส.ศศิธร  กองวนั
276 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารศึกษา 571137042 นายศิริชยั  วงศษ์ารัตน์
277 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารศึกษา 571137043 น.ส.ศิรินาถ  ปัญญารัศม์ิ
278 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารศึกษา 571137044 นายศุภณฐั  เม่นแยม้
279 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารศึกษา 571137046 นายสนธยา  กาวินนั
280 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารศึกษา 571137047 นายสตัยา  จกัร์รถ
281 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารศึกษา 571137049 นายสิริศกัด์ิ  เมืองมา
282 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารศึกษา 571137050 นายสุกฤษต์ิ  ใจวงค์
283 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารศึกษา 571137051 น.ส.สุชานาฏ  บุญแสนไชย
284 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารศึกษา 571137052 นายสุทธิเกียรติ  เสนาชยับาล
285 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารศึกษา 571137053 นายสุทธิพงษ ์ อุปะละ
286 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารศึกษา 571137054 นายสุภิวฒัน์  ไชยเทศ
287 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารศึกษา 571137055 นายสุวพิชย ์ สมบูรณ์
288 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารศึกษา 571137057 นายอนุชา  ใจแกว้
289 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารศึกษา 571137058 นายอนุรักษ ์ แสนเข่ือน
290 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 571117001 น.ส.ก่ิงกมล  หลา้พรม
291 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 571117002 น.ส.เกวริน  ประเสริฐผล
292 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 571117003 นายคณิศร  แดนไตรมาศสิงขร
293 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 571117004 น.ส.จิรนนัท ์ วงัแสง
294 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 571117005 น.ส.ณฐันรี  จะหละ
295 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 571117009 น.ส.ธนญัญา  จนัทวงั
296 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 571117010 น.ส.นรีกมล  โนราช
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ท่ี หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
297 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 571117012 น.ส.นํ้าฝน  เผ่าเครือ
298 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 571117015 น.ส.ปติญญา  ลือชา
299 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 571117016 น.ส.ปนดัดา  ยาวิเริง
300 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 571117018 น.ส.ปวีณา  สบายสุข
301 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 571117019 น.ส.เปรมฤดี  ธรรมวงค์
302 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 571117020 น.ส.พนิดา  สิทธิวิชยั
303 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 571117022 นายพลรัตน์  สมศรี
304 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 571117024 น.ส.พชัรินทร์  ศรีตา
305 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 571117027 น.ส.เพญ็นภา  ไร่เรือง
306 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 571117029 นายภาณุพงศ ์ โล
307 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 571117030 น.ส.ภิริญา  ไชยวนั
308 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 571117031 น.ส.มณีรัตน์  เทพวงั
309 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 571117032 น.ส.มาริษา  กนัธิยะ
310 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 571117033 น.ส.รุ่งอรุณ  กนัธิพร้าว
311 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 571117034 น.ส.ลินลดา  ชาวเวียง
312 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 571117035 นายวรัญํู  เมืองมูล
313 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 571117036 น.ส.วรางคณา  อินต๊ะอา้ย
314 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 571117038 นายวชัรพงษ ์ นนัตาชยัวฒิุ
315 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 571117039 น.ส.วารุณี  พิชยั
316 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 571117041 นายวีรพล  ช่ืนทิม
317 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 571117042 นายศราวธุ  ใจยะสุข
318 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 571117043 น.ส.ศศิภา  ทวีร่าง
319 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 571117044 น.ส.ศิริพร  ไชยมงคล
320 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 571117045 น.ส.ศิริพร  บุญสินไทย
321 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 571117046 น.ส.ศิริลกัษณ์  ตาอ่ิน
322 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 571117047 น.ส.ศิริวิมล  บุดดี
323 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 571117048 น.ส.สายพิณ  อุม้ปรีชา
324 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 571117050 น.ส.สุนทรี  ปินตาคาํ
325 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 571117051 น.ส.สุพชัรี  ชุ่มมงคล
326 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 571117052 นายชนมว์ริศร์  ชุ่มมะโน
327 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 571117053 น.ส.หน่ึงฤทยั  นภาวงศส์กุล
328 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 571117054 น.ส.หยกไพลิน  ยอดแกว้
329 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 571117055 น.ส.หรินทิพย ์ ฐิติวรชิน
330 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 571117058 นายอษัฏาวฒิุ  อิงอร
331 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 561128072 นายวรุตม ์ บุญเกิด
332 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 571128001 น.ส.กชพรรณ  กิตติยงวิวฒัน์
333 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 571128003 น.ส.กรรณิการ์  ลือชยั
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334 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 571128004 น.ส.กานตสุ์ดา  เชอหม่ือกู่
335 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 571128005 น.ส.กิตติกา  อะทะเทพ
336 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 571128006 นายเกรียงไกร  ไชยวงค์
337 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 571128007 น.ส.เกวรินทร์  สุปินะ
338 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 571128008 น.ส.เกสร  รุ้งดี
339 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 571128011 น.ส.จุฑามาศ  ชาํหา
340 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 571128012 น.ส.จุฬาลกัษณ์  มาจอม
341 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 571128013 นายเจริญพร  พรรณภกัตร์
342 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 571128014 น.ส.ชนกการต ์ สารแกว้
343 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 571128018 น.ส.ณิชกานต ์ ช่างไม้
344 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 571128020 น.ส.ธญัชนก  ทิศใจ
345 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 571128021 นายธีระนยั  จนัทร์สุข
346 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 571128022 นายธีระพนัธ์  มลิมาตย์
347 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 571128027 น.ส.นิตยา  สวสัดี
348 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 571128032 น.ส.พทุธชาด  อารมณ์พทุธคุณ
349 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 571128036 น.ส.รพิวลัย ์ ผดัวงค์
350 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 571128038 น.ส.รัชดา  โชคฤทยัวลัย์
351 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 571128039 น.ส.รัตน์ดาวรรณ  ปิงสุแสง
352 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 571128041 น.ส.รุ่งรัศมี  อินต๊ะวิกุล
353 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 571128042 น.ส.รุ่งฤดี  เรือนหลา้
354 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 571128043 น.ส.ลกัษณา  บุญเรือง
355 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 571128044 น.ส.วชัราภรณ์  เต็มใจ
356 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 571128046 น.ส.วีณา  สุวรรณโน
357 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 571128047 น.ส.ศรีนวน  นิยม
358 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 571128048 น.ส.ศศิธร  พรมทะบุตร
359 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 571128049 นายศิริชยั  นิธะ
360 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 571128051 น.ส.ศุภาวรรณ  คาํมูล
361 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 571128052 นายสรรเศก  เอกจนัทร์
362 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 571128057 น.ส.สุกญัญา  เจนใจ
363 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 571128058 น.ส.สุชาดา  กาใจ
364 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 571128059 น.ส.สุชาดา  แกว้ตา
365 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 571128060 น.ส.สุชาวดี  จิตตใ์จ
366 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 571128062 น.ส.สุนิสา  โยธา
367 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 571128063 น.ส.สุนิสา  เสือโต
368 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 571128064 น.ส.สุพตัรา  รับสถาน
369 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 571128065 น.ส.สุพาเพลิน  สมช่ือ
370 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 571128066 น.ส.สุภาพร  อุ่นเรือน
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371 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 571128067 น.ส.สุภาวรรณ  ชุ่มมงคล
372 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 571128068 นายสุรศกัด์ิ  กานิล
373 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 571128069 น.ส.สุรียพ์ร  ร่องดุสิต
374 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 571128070 น.ส.เสาวลกัษณ์  ชาญเช่ียว
375 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 571128071 น.ส.ณิศาณดา  ยศวงศ์
376 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 571128072 น.ส.แสงมณี  ม่ิงศรีสุข
377 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 571128073 น.ส.โสพิศ  จิตใส
378 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 571128074 น.ส.โสภา  จิตใส
379 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 571128075 น.ส.หทยักาญจน์  อินแสน
380 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 571128076 น.ส.อภิญญา  ธิใจ
381 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 571128077 น.ส.อรกาญจน์  วงคจ์นัทร์มา
382 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 571128079 น.ส.อรอุมา  ไชยชิน
383 ครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศึกษา 531132027 นายศรัญย ู ใจมา
384 ครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศึกษา 551132007 น.ส.อกัษราภคั  อุปคาํ
385 ครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศึกษา 551132014 นายฐิติกร  อุตมา
386 ครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศึกษา 551132039 นายโสภิษธานุวฒัน์  ชยัวรณ์
387 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 531150026 นายอิทธิพล  ชยัสุวรรณ์
388 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 561150016 นายณฐัพงษ ์ วงศว์รรณ
389 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 561150037 นายณภทัร  รัตนแพทย์
390 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 561150042 นายเมธาพร  สุขะ
391 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 571150001 นายกฤษฎา  คาํแก่น
392 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 571150002 น.ส.กณัฐิกา  ไร่เรือง
393 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 571150004 นายกิตติชยั  ศรีวิไชย
394 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 571150005 นายเกียรติพงษ ์ ดงสวรรค์
395 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 571150009 นายจารุพงษ ์ ปัญญา
396 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 571150010 นายจิรพงษ ์ สิทธิราช
397 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 571150012 น.ส.เจนจิรา  ชยัตนั
398 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 571150015 นายชชัวาล  ทาแพร
399 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 571150017 นายชุติพงษ ์ มาเต่ียง
400 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 571150021 นายณฐัดนยั  ไชยสุวรรณ์
401 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 571150022 นายณฐัพงศ ์ สุฤทธ์ิ
402 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 571150023 นายณฐัพล  ปะละ
403 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 571150024 นายณฐัพล  วงัธิยอง
404 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 571150025 นายณฐัพล  อรุณสุวรรณ
405 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 571150026 นายดนุพล  สุทธิวาจานนท์
406 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 571150029 นายทศันยั  ป้อมลอ้ม
407 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 571150030 นายทินวตัน์  มารัด
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408 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 571150031 นายธงชยั  สาธมา
409 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 571150032 นายธนกร  จนัตา
410 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 571150034 นายธนากร  ชยัวฒิุ
411 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 571150036 น.ส.ธิติรัตน์  รุ่งพลพิพฒัน์
412 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 571150039 นายนฐัราวฒิุ  สุนนัต๊ะ
413 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 571150040 นายนาํโชค  ทองแป้น
414 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 571150045 นายปิยะพล  ศรีสมพร
415 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 571150048 นายพงศภ์คั  เสมอใจ
416 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 571150049 น.ส.พรพิมล  มะโนดี
417 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 571150054 นายภาคภูมิ  รชตพิบูลวงศ์
418 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 571150055 นายภูภฎัธ์  ทพัธานี
419 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 571150056 นายภูมิศกัด์ิ  ดุเหวา่
420 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 571150057 นายยศกร  สีลาเป็ง
421 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 571150058 นายยทุธชยั  สวนดบัภยั
422 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 571150059 นายยทุธนา  ช่ืนบาล
423 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 571150060 นายโยธิน  ใจจุมปา
424 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 571150062 น.ส.รักษิณา  พลงัฤทธ์ิ
425 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 571150066 นายวนสั  สอนบาลี
426 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 571150067 น.ส.วรัญญา  ดวงวงค์
427 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 571150070 นายวศิน  มูลทา
428 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 571150074 นายวฒัพงศ ์ วงัสมอ
429 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 571150076 นายวฒิุชยั  ตอ้งใจ
430 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 571150078 นายศุภกร  พรมณี
431 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 571150081 นายสิงหา  ภูธิเบศน์
432 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 571150082 นายสิทธิชยั  หยาดทองคาํ
433 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 571150083 นายสุชยั  อนนัต์
434 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 571150086 น.ส.สุพตัรชา  หินสม
435 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 571150087 น.ส.สุภาวดี  สีทา
436 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 571150089 น.ส.เสาวลกัษณ์  หอมนาน
437 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 571150090 น.ส.อวิกา  จ่ายผดั
438 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 571150091 นายอคัรพล  จนัทร์แกว้
439 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 571150092 นายเอกลกัษณ์  อ่ินธิ
440 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 571144001 น.ส.กนกวรรณ  ม่านแกว้
441 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 571144002 น.ส.จิรัชญาภรณ์  ก่ิงกา้น
442 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 571144004 น.ส.ชไมพร  นาทุ่งมน
443 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 571144005 น.ส.ชลิตา  พนัธุ์ศรีเกตุ
444 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 571144009 นายณฐัวตัร์  สิงห์คาํ
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445 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 571144010 น.ส.ดลยา  ดาํดี
446 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 571144011 นายถิรภทัร์  มุ่งงาม
447 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 571144013 น.ส.ทศันา  วงเวียน
448 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 571144014 น.ส.ทิพปภา  วยัวาส
449 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 571144016 นายธีรวฒัน์  สร้อยสงัวาลย์
450 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 571144019 น.ส.เนรัญชลา  อุปละ
451 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 571144020 นายปฏิภาณ  สายอุปราช
452 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 571144023 น.ส.ภทัรวดี  ศรีวรรณ
453 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 571144025 นายโยธิน  เมืองกอ้น
454 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 571144027 น.ส.รัตติกาล  ไวยะกา
455 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 571144028 น.ส.รัตนาภรณ์  ปวนทา
456 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 571144031 น.ส.วราภรณ์  ขยนัขาย
457 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 571144032 นายวชัรพล  คาํงาม
458 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 571144036 น.ส.สุธารัตน์  คาํราช
459 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 571144037 น.ส.สุนิสา  อภิชยั
460 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 571144038 น.ส.สุปรีนนัต ์ ใจทนง
461 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 571144039 น.ส.สุภนิดา  จนัธิมา
462 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 571144042 นายอภิสิทธ์ิ  มาสุ่ม
463 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 531166116 น.ส.ชมพนิูตย ์ เลเชอ
464 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 551166091 น.ส.ศิริพร  พะเงาะ
465 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 561166084 นายธีรยทุธ  ธรรมไชย
466 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166001 น.ส.กนกวรรณ  เมืองพรม
467 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166003 น.ส.กรกนก  สมควร
468 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166004 น.ส.กรวิกา  ประพาพนัธ์
469 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166005 นายกฤษณ์ชยั  ปรังเขียว
470 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166006 น.ส.กญัญาณี  มอญยิง่
471 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166007 น.ส.กลัยา  พรมสะอาด
472 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166008 น.ส.กลัยา  โยธิน
473 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166009 น.ส.กลัยาณี  วิฑูรย์
474 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166010 น.ส.กาญจนา  มาเยอะ
475 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166011 น.ส.กาญจม์ณี  สิทธิอาษา
476 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166012 น.ส.เกศราภรณ์  ก่อเกิดวนา
477 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166015 น.ส.จิณห์วรา  จินดามณี
478 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166017 น.ส.จิรกานต ์ ศรีโภคา
479 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166018 น.ส.จีรพรรณ  แซ่ใจ
480 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166019 น.ส.แจ่มสุดา  ศรีโสดา
481 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166020 น.ส.ชนิพร  ปันปา
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482 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166021 น.ส.ชลธิชา  เฌอหม่ือ
483 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166024 น.ส.ณฐัณิชา  ต๊ิบเเปง
484 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166025 น.ส.ณฐัธิดา  ใจสนิท
485 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166026 นายณฐันนท ์ บุญชูช่วย
486 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166027 นายณฐัวฒิุ  เลิศการ
487 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166030 น.ส.นนัทนา  ทวีความเจริญ
488 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166032 น.ส.นุชรินทร์  ปิจเจริญ
489 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166033 น.ส.เบญจมาศ  ธิมา
490 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166035 น.ส.ปรียาภรณ์  เลิศพงษสุ์ข
491 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166036 น.ส.ปาลิตา  แกว้ก๋า
492 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166037 นายปิยะพงษ ์ ยอดรัก
493 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166038 น.ส.พรประภา  ติวาทิน
494 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166039 น.ส.พรพิมล  ใจกวา้ง
495 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166040 น.ส.พรไพรศรี  คล่องกระโจนคีรี
496 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166041 น.ส.พชัราภรณ์  ตติยพรพนัธุ์
497 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166042 น.ส.พาณินี  สารินจา
498 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166043 น.ส.พิมพช์นก  ยะฝ้ัน
499 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166044 น.ส.พิมลพรรณ  วรรณคาํ
500 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166045 น.ส.เพชรสุภา  ตุม้บุตร
501 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166048 น.ส.ภทัราพร  ขนัธ์รัตน์
502 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166049 น.ส.ภาณุมาส  รังษี
503 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166050 นายภาณุวฒัน์  แกว้ดุลดุก
504 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166051 นายภาสกร  สุเมธาลงัการ
505 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166052 น.ส.มาริสา  พลบัพลึงไพร
506 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166053 น.ส.รัชฎาพร  บวัดี
507 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166054 น.ส.รัชนีกร  ตาวงค์
508 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166055 น.ส.รุ่งทิวา  คาํลือชา
509 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166056 นายวชิรพงษ ์ ขนัทะยศ
510 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166057 น.ส.วราภรณ์  ผูป้ระคองสุข
511 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166058 น.ส.วลยัพรรณ  จนัคีรี
512 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166059 น.ส.วชัราภรณ์  ใหม่วงศ์
513 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166060 น.ส.วชัรินทร์  กิตติวชัรพงศ์
514 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166061 น.ส.วิสารัตน์  มีอา้ย
515 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166062 น.ส.ศศิพิมพ ์ มณีบุญเรือง
516 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166063 นายศุภเกียรติ  กุศล
517 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166065 น.ส.สายตา  มาเยอะ
518 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166066 นายสิทธิพงษ ์ ใจทอง

ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย หนา้ 14 ใน 22



รายช่ือรับใบรายงานผลการเรียน อนุมติัผลการเรียน วนัท่ี  5  เมษายน  2562

ท่ี หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
519 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166067 น.ส.สิรินภา  พุม่ชุ่ม
520 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166068 น.ส.สิโรธร  จนัทร์กลดั
521 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166069 น.ส.สุกญัญา  ภทัรนนัทกุล
522 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166071 น.ส.สุจรรญา  จนัโตนด
523 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166072 น.ส.สุชาดา  ขาววิลาศ
524 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166074 น.ส.สุดารัตน์  กาซาว
525 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166075 น.ส.สุทธิดา  มุงเมือง
526 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166076 น.ส.สุทธิดา  สุทธคาํ
527 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166077 น.ส.สุนนัทิชา  แกว้งาม
528 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166078 น.ส.สุปราณี  รัตนวิฑูรย์
529 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166079 น.ส.สุพิชา  บุญเสรี
530 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166080 นายสุภากร  ใจหมั้น
531 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166081 น.ส.สุภาพร  จนัทร์คาํ
532 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166082 น.ส.สุภาวดี  ใจเยน็
533 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166083 น.ส.สุภาวดี  ไชยยา
534 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166084 น.ส.สุวิมล  แซวอ
535 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166085 น.ส.อทิตยา  พงศบ์ริสุทธ์ิ
536 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166086 น.ส.อภิสรา  ไชยยะ
537 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166087 น.ส.อรวรรณ  วราฤทธ์ิเสรีกุล
538 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166089 น.ส.อารียา  โพธิเลิศ
539 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166090 น.ส.อินทุอร  จอมจนัทร์
540 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 551153022 น.ส.อนิษา  สุดฝ่ังสาย
541 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 561153005 นายณิษษาศิณี  ชยัก๋า
542 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153001 น.ส.กมลวรรณ์  กตญัํู
543 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153002 น.ส.กรกมล  กนัชยั
544 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153003 น.ส.กวินรัชฏ ์ ลิบไพรวลัย์
545 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153005 น.ส.กญัจนพร  จนัธิมา
546 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153007 นายกิตติศกัด์ิ  ใจพรม
547 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153009 น.ส.คทัลียา  นาทะสนั
548 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153011 น.ส.จริยา  สาริกานนท์
549 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153012 น.ส.จาณุพร  กองทา
550 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153013 น.ส.จารุพิชญา  ดวงปิก
551 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153014 นายจิรพนธ์  ฤทธ์ิจอหอ
552 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153015 นายจีรวฒัน์  หอมนาน
553 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153016 น.ส.จุฑามาศ  ประดบั
554 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153017 น.ส.ไฉไล  ภู่ยาฟ้า
555 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153019 น.ส.ชลฤนาท  ประทุมมา
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556 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153020 น.ส.ชลาศยั  เลาวือ
557 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153022 น.ส.ณชัณีย ์ มอญตา
558 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153023 น.ส.ณฐัณิชา  แซ่ยา่ง
559 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153025 น.ส.ณฐันนัท ์ จนัต๊ะตึง
560 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153026 นายเดชชนะ  ปัญญาดี
561 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153027 น.ส.แตงกวา  รินนายรักษ์
562 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153030 นายธวชัชยั  มูลศกัด์ิ
563 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153031 น.ส.ธวลัหทยั  เศรษฐพงษสิ์ริ
564 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153032 นายธญัเทพ  มหายศ
565 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153033 น.ส.ธญัลกัษณ์  ใจดี
566 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153035 น.ส.นิศารัตน์  ศรีขนัทะ
567 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153036 น.ส.บุษกร  บุดดี
568 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153037 น.ส.เบญจรัตน์  ใจกลา้
569 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153038 นายประชารัฐ  พว่งไผ่
570 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153039 น.ส.ปราณปริยา  คุณขยนั
571 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153040 น.ส.ปัญญาณี  อุปการะ
572 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153041 น.ส.ปัทมวรรณ  บริคุต
573 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153042 น.ส.ปาริชาติ  ธาตุนํ้า
574 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153045 น.ส.ปุณยาภา  โจนสนั
575 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153046 น.ส.พรไพลิน  ช่างหล่อ
576 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153047 น.ส.พฤกษา  บุราณ
577 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153049 น.ส.พิชญานิน  วิมล
578 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153052 นายภูธดล  จิระบวรยศ
579 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153055 น.ส.รัชนียา  ปันดิ
580 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153056 น.ส.ฐานิดา  แสงบุตร
581 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153057 นายฤทธิเดช  ยามี
582 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153058 น.ส.วราภรณ์  บุญต่อ
583 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153059 น.ส.วารุณี  ภูเอ้ียง
584 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153060 น.ส.วิจิตรา  ม่ิงมงคล
585 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153061 น.ส.วิชญาดา  มหาลือ
586 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153062 นายวิทยา  เฉลียว
587 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153063 นายศราวฒิุ  พรมปัน
588 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153064 น.ส.ศนัสนีย ์ เสกเสรี
589 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153065 น.ส.ศิริกญัญา  ฟองแกว้
590 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153066 น.ส.ศิริธร  กนัทะเนตร
591 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153068 น.ส.ศุภลกัษณ์  แกว้ธิ
592 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153069 น.ส.สร้อยทิพย ์ อวดผล

ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย หนา้ 16 ใน 22



รายช่ือรับใบรายงานผลการเรียน อนุมติัผลการเรียน วนัท่ี  5  เมษายน  2562

ท่ี หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
593 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153070 นายสหชาติ  ดอกกุหลาบ
594 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153071 น.ส.สุจินดา  จางวงศเ์จริญ
595 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153072 นายธนวฒัน์  ทองเลิศ
596 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153074 น.ส.สุธารทิพย ์ ภิระบรรณ์
597 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153075 น.ส.สุพรรษา  พิทกัษวิ์ทยากุล
598 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153076 น.ส.สุพตัรา  ดวงปัน
599 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153077 น.ส.สุภาวดี  เพง็ชยั
600 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153078 น.ส.สุริษา  รุ่งสาง
601 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153079 น.ส.อมิตรา  คาํลือ
602 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153080 น.ส.อรชร  กลางทุ่งกวา้ง
603 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153081 น.ส.อรอุมา  มานอ้ย
604 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153082 น.ส.องัคณา  ป้ันทิม
605 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153083 น.ส.อญัชลี  หาทองคาํ
606 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153084 น.ส.อมัรัตน์  อินต๊ะแสน
607 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153085 น.ส.อุษณีย ์ ประสงค์
608 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 571153086 นายปริญ  สุวรรณปราการ
609 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161002 น.ส.กรกฎ  ฟองรัตน์
610 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161003 นายกสิวฒัน์  สุวรรณทา
611 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161004 น.ส.กาญจนาพร  คีรีแกว้
612 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161005 น.ส.จิดาภา  แสนสุริวงศ์
613 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161007 น.ส.ชนนิกานต ์ บุญอิน
614 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161008 น.ส.ชมพนุูช  อุ่นใจ
615 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161009 น.ส.ชรินรัตน์  เผ่าต๊ะใจ
616 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161010 น.ส.ช่อผกา  ทองกาลี
617 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161014 นายชูเกียรติ  อุ่นอารมณ์
618 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161016 น.ส.ณชัพิมพ ์ นาขนั
619 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161017 นายณฏัฐนิช  ฟฟูุ้ง
620 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161020 น.ส.ณฐัพร  ยอดสุวรรณ์
621 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161022 น.ส.ทกัษพร  วงัแสง
622 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161024 นายธนวฒัน์  ทุ่งปันคาํ
623 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161025 น.ส.ธิดารัตน์  เลิศลํ้าลาํเภา
624 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161026 น.ส.นิจฉรา  บุดดี
625 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161027 น.ส.นิชกานต ์ สะเอียบคง
626 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161028 น.ส.พทุธธิดา  กอ้นแกว้
627 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161029 น.ส.นิภาพร  ยอดคาํ
628 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161030 น.ส.บวัแกว้  กองแกว้
629 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161031 น.ส.บุญชนิกา  ฑีฆาวงศ์
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630 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161032 น.ส.บุษบา  คา้แกว้
631 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161033 น.ส.เบญจวรรณ  ชยัชนะ
632 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161034 น.ส.ปรียากร  กาบขิง
633 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161035 น.ส.คณิสราขวญั  กาํลงัหาญ
634 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161036 นายป่ินพงศ ์ นุกูลการ
635 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161037 นายปิยะนนัท ์ จนัทร์กอง
636 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161039 น.ส.ผ่องศรี  สุพงศพ์นัธุ์นิธิ
637 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161041 น.ส.พนิดา  วงัม่วงแงว
638 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161042 น.ส.พรพนิต  วงคใ์หม่
639 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161044 น.ส.พิทยารัตน์  ช่อศรีลา
640 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161046 น.ส.ภทัราภรณ์  กาอว้น
641 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161047 น.ส.ภาณุมาศ  ต๊ิปกรณ์
642 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161048 น.ส.ภาณุมาส  อินต๊ะสาร
643 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161049 น.ส.ภิรมณ์พร  มายะลา
644 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161050 นายมณฑล  พวงราตรี
645 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161051 น.ส.มณีรัตน์  สียา
646 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161052 น.ส.มนสัพร  ไชยปัญญา
647 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161053 น.ส.เกตุมณี  คงคาพิสุทธ์ิ
648 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161054 น.ส.เยาวลกัษณ์  มะลิวงศ์
649 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161056 น.ส.รัชณีกร  เกตุรัตน์
650 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161057 น.ส.รัตติยา  ถาเปียง
651 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161058 น.ส.รัตนา  หน่อทา้ว
652 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161059 น.ส.รัตนาวลี  เพียงโนนดา
653 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161060 น.ส.รัศมี  เพญ็ศิริ
654 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161061 น.ส.รุ่งนภา  บุญต๊ิบ
655 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161062 น.ส.รุ่งฤดี  นายวิน
656 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161063 น.ส.ลลิตา  กองฝ่ิน
657 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161064 น.ส.ลลิตา  ขนัทะบวั
658 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161065 น.ส.ลี  สายใจ
659 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161066 นายวชรมงคล  สุดยอดสุข
660 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161067 น.ส.วนิดา  ละออจิตร
661 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161068 น.ส.วรรณนิดา  ชยัแกว้
662 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161069 นายวรวิทย ์ วิทาคาํ
663 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161070 น.ส.วราพรรณ  ศรีจนัทร์
664 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161072 น.ส.วาสนา  แซ่ยา่ง
665 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161073 น.ส.วิภารัตน์  นนทะจกัร์
666 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161074 น.ส.วิมลมาศ  อุทธวงั
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667 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161075 น.ส.เวียน  จนัทร์ต๊ะ
668 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161076 น.ส.ศศิกานต ์ นามนาย
669 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161079 น.ส.สิริรัตน์  แซ่เห้อ
670 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161080 น.ส.สิริวิภา  มีสุข
671 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161081 น.ส.สุทธิดา  อินทะนนท์
672 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161082 นายสุธี  สิริเมธีตระกูล
673 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161083 น.ส.สุนนัทา  บุญนาํ
674 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161084 น.ส.สุนนัณ์ธิชา  งามทรง
675 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161085 น.ส.สุปรียา  ผาคาํ
676 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161086 น.ส.สุพตัรา  ยาสมุทร
677 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161087 น.ส.สุภิญญา  หน่อทา้ว
678 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161088 น.ส.สุวนนัท ์ อมรรัตนปัญญา
679 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161090 น.ส.เกตน์นิภา  หนองปกติ
680 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161091 น.ส.อรสา  สิริโชควารี
681 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161092 น.ส.อรอนงค ์ อินบุตร
682 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161093 น.ส.อรุณศิริ  มามีสา
683 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 571161095 น.ส.อารียา  ทิพวงั
684 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 551171025 นายวรปรัชญ ์ ทะนนท์
685 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 561171056 น.ส.รวิพรรณ  สายบวั
686 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171001 น.ส.กชกร  จินดาฟอง
687 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171002 น.ส.กรกนก  สุทธิสวสัด์ิ
688 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171004 น.ส.กญัญาพชัร  ปุระตา
689 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171005 น.ส.กานตธิ์ดา  บวัอิน
690 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171006 น.ส.จนัทร์จิรา  วิลยัพร
691 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171007 น.ส.จนัทร์เพญ็  ศรีนาเมือง
692 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171008 น.ส.จนัทิมา  สุวรรณประภา
693 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171010 น.ส.ชนากานต ์ ไชยลงักา
694 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171011 น.ส.ชนาภา  โพทา
695 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171012 น.ส.ฐิตารีย ์ สมฤทธ์ิ
696 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171013 นายณภคั  ธนารุจิพรกุล
697 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171014 น.ส.ณฐัพร  รักสุข
698 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171015 น.ส.ณฐัริกา  สุทรา
699 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171016 นายดวงเดช  ดวงใจสวรรค์
700 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171017 นายธนวฒัน์  แกว้กนัทะ
701 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171019 น.ส.ธนญัญา  ทิพยลุ์ย้
702 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171020 นายธนยัพงษ ์ ชูเกียรติวนา
703 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171021 นายธนากร  มาไกล
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704 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171022 นายธรรมนูญ  เสนาวะนา
705 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171023 น.ส.ธญัจิตรา  กนัทา
706 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171024 น.ส.ธญัญาภรณ์  เตมีศกัด์ิ
707 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171025 น.ส.ธิดารัตน์  ฟ้าประทานกุล
708 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171026 นายนนทกานต ์ แสนปลูก
709 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171027 น.ส.นภาวรรณ  นอรัตน์
710 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171028 นายนรวิชญ ์ คนหมัน่
711 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171029 น.ส.นารีรัตน์  สนักาํแพง
712 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171031 น.ส.นิภาภรณ์  ขนัแกว้
713 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171032 น.ส.นุชนาถ  สวสัด์ิวอ
714 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171033 น.ส.เบญจพร  เมทาง
715 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171035 น.ส.ประภสัสรา  ดวงทิพย์
716 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171036 น.ส.ปวีณา  ยะคาํป้อ
717 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171037 นายปัญญากร  สมศรี
718 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171038 น.ส.ปาณิศา  ปาระมี
719 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171039 นายพงษศ์กัด์ิ  บานช่ืน
720 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171042 นายพชัรพงษ ์ โสภารัตน์
721 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171044 น.ส.พิมพช์นาถ  อ่อนนวล
722 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171045 นายภาคภูมิ  แสงคาํ
723 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171046 นายภูมิพิชญ ์ ทรัพยศิ์ริ
724 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171047 น.ส.เมธาพร  แกว้จนัทร์เป็ง
725 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171049 น.ส.โยธการ์  มหาวงค์
726 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171051 นายรวิภาส  จิณะไชย
727 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171052 น.ส.รัชนีกร  บุญเจิง
728 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171053 น.ส.รัชนีกร  อินชมภู
729 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171054 นายรัฐนนัท ์ สุวรรณชยั
730 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171055 น.ส.วรรณี  เดชหิรัญกุล
731 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171056 น.ส.ญาณิชสา  ใจยะกวา้ง
732 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171058 น.ส.เวฬุวนั  ดีศรี
733 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171059 น.ส.แววนภา  ชุ่มมงคล
734 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171061 นายศราวฒิุ  ชยัสา
735 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171063 นายศิริชยั  คาํต๊ะ
736 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171064 น.ส.ศุทธินี  จินดาขดั
737 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171065 นายศุภชยั  ไฝ่แกว้
738 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171067 น.ส.สรัยญา  ประมูลสิน
739 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171068 น.ส.สาธิกา  กนัจินะ
740 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171070 น.ส.สิริวรรณ  แดงสาย
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741 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171072 น.ส.สุทธิกานต ์ ศรีวิรัตน์
742 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171073 น.ส.สุพรรษา  เดชบุญ
743 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171077 น.ส.แสงจนัทร์  แสงสรทวีศกัด์ิ
744 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171079 นายอนุพงศ ์ สกัแกว้
745 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171080 น.ส.อนุสรา  ทนงกิจ
746 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171081 นายอภิวฒัน์  ปู่ แกว้
747 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171082 นายอภิสิทธ์ิ  นวลคาํวงั
748 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171083 น.ส.อรนรินทร์  แจ่มจรัส
749 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171084 น.ส.อรพรรณ  จินาตอง
750 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171086 น.ส.ออรญา  ไชยชิน
751 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 571171088 นายเอกพงษ ์ หยกแสงเรืองมุก
752 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 581772197 นายเสกสรรค ์ กาฝ้ัน
753 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 551744074 นายณฐัชนน  สุดสม
754 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 571744067 นายวฒิุเดช  มหาสมุทร
755 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 571744081 นายจิตรภาณุ  รุจิเรขา
756 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 571795039 นายธีรสิทธ์ิ  ป่งแกว้
757 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 571795087 นายวฒิุชยั  สร้อยเงิน
758 บริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 571794054 นายสุจินดา  แซ่ลี
759 บริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 571794067 นายทนง  อ่วมหมี
760 บริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 581794061 น.ส.รัชนีกร  โนหลกัหม่ืน
761 บริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 591894010 นายอรรถพล  ก๋าแปง
762 บริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 591894014 นายภควฒัน์  ยิม้เครือทอง
763 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย )์ 581791032 น.ส.อรญา  นวลชยั
764 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 561790147 น.ส.สุมิตรา  วนัดี
765 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 571790114 นายปภาวิน  คนการ
766 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 571790129 น.ส.ปิยะวรรณ  จะทอ
767 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 581790010 น.ส.กสิณา  ประมวลการ
768 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 581790044 น.ส.จีราวรรณ  สุริยะปินคาํ
769 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 581790253 น.ส.อนุธิดา  พงษค์าํ
770 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 571770669 นายสมศกัด์ิ  บุญยนื
771 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 571473071 นายวีรยทุธ  รักษาไพรวลัย์
772 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 571473092 น.ส.อชิรญา  เพ่ิมบุญมา
773 ศิลปศาสตรบณัฑิต กราฟิกดีไซน์ 571768003 นายกิตติคุณ  จนัทร์ไฝ
774 ศิลปศาสตรบณัฑิต กราฟิกดีไซน์ 571768017 นายทินาคม  ตะปินะ
775 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 571781011 น.ส.จนัทร์จิรา  ธิใจ
776 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 571781015 น.ส.จิราพร  แกว้คาํแปง
777 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 571702195 นายศุภกิจ  ปินตาคาํ
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778 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 581871018 น.ส.พิมผกา  รินยศ
779 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 591871019 น.ส.สุภาริณี  สตัราช
780 ศิลปศาสตรบณัฑิต นวตักรรมสงัคม 581712009 นายธีรราช  กุญจนาทไพศาล
781 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) 462705004 น.ส.เกณิกา  ทิวาพฒัน์
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