
รายช่ือรับใบรายงานผลการเรียน อนุมติัผลการเรียน วนัท่ี  22  มีนาคม  2564

ท่ี หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
1 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 591116001 น.ส.ธญัญาเรศ  สิริสอ
2 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 591116002 น.ส.เนตรนภา  ปัญญาดี
3 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 591116003 น.ส.รติมา  ภาวงศ์
4 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 591116006 น.ส.กรกต  อินทร์การทุม
5 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 591116007 น.ส.กญัญาภคั  พรชนะวฒันา
6 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 591116008 น.ส.กลัยก์มล  สุธรรม
7 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 591116009 น.ส.กิตติยา  ฟองมูล
8 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 591116010 น.ส.ขวญัจิรา  ขนัยา
9 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 591116011 น.ส.จุฑามาศ  ภู่จนัทร์

10 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 591116012 น.ส.จุฬารัตน์  ยะแสง
11 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 591116013 น.ส.ชญาพร  จอมวงค์
12 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 591116014 น.ส.ชนากานต ์ ดวงมา
13 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 591116015 น.ส.ชนาภา  แสงปัญญาธรรม
14 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 591116016 น.ส.ช่อผกา  บั้งเงิน
15 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 591116017 น.ส.ชุติมน  เนาวช์มภู
16 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 591116019 น.ส.ญาณฐัฉรา  ตาธิ
17 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 591116020 น.ส.ฐิตกานต ์ แซ่พร่าน
18 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 591116021 น.ส.ณฐิกา  สามหม่ืน
19 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 591116022 น.ส.ณชัชา  เตจ๊ะ
20 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 591116023 น.ส.ณชัชา  ศรีชยั
21 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 591116024 น.ส.ณฐัณิชา  ทานศิลา
22 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 591116025 น.ส.ณฐัติภรณ์  ปุกยะดา
23 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 591116026 น.ส.ณฐัธิชา  ศรีเพชร
24 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 591116027 น.ส.ณฐัธิดา  วงคเ์พญ็
25 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 591116029 น.ส.ตรีญาพร  แสนมหายกัษ์
26 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 591116033 น.ส.ธญัญาเรศ  พิทยานุกูล
27 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 591116034 นายธีราพิเชษฐ์  ม่านฟ้าสีคราม
28 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 591116036 น.ส.นภาพร  หอมเจริญ
29 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 591116039 น.ส.เบญจรัตน์  กนัทะเตียน
30 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 591116040 น.ส.เบญจรัตน์  เปรมภิวงค์
31 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 591116041 น.ส.ปิยนนัท ์ แซ่รี
32 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 591116042 น.ส.พรทิพา  ประสงค์
33 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 591116045 น.ส.พชัรินทร์  มะโนสมบติั
34 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 591116046 น.ส.แพรพลอย  ศรีพรมมา
35 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 591116048 น.ส.เมธาวี  ทพัพมงคลรัตน์
36 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 591116049 น.ส.วนชัพร  ณ คาํพล
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ท่ี หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
37 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 591116051 น.ส.วนัวิสา  บุญยวง
38 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 591116052 น.ส.ศลิษา  ใจตรง
39 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 591116053 น.ส.ศุภลกัษณ์  โพธ์ิทองพร
40 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 591116055 น.ส.สิรภทัร  มีพอ
41 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 591116057 น.ส.สุดารัตน์  ไชยลงักา
42 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 591116058 น.ส.สุวิมล  บุบผาสุวรรณ
43 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 591116059 น.ส.หน่ึงฤทยั  ใจหาญ
44 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 591116061 น.ส.กนกวรรณ  พนัตา
45 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 591116063 น.ส.ณฐัพร  ธรรมวิจารณ์
46 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 591116064 น.ส.ทิฆมัพร  ปาโจด
47 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 591116065 น.ส.พนิดา  เฉียบแหลม
48 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 591116066 น.ส.พฒัน์นรีพร  พรหมโวหาร
49 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 591116067 น.ส.รมณีย ์ หลา้ธิ
50 ครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั 591116068 น.ส.อรญา  ใจอุด
51 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 571100039 น.ส.พลอยริน  บุญเป็ง
52 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 581100008 น.ส.กนกทิพย ์ โนพวน
53 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 591100002 น.ส.กนกอร  ทองช่วย
54 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 591100003 น.ส.กนิษฐา  นาํเกียรตินิธิโชติ
55 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 591100004 น.ส.กรรณิการ์  แซ่โซง้
56 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 591100005 น.ส.กรรวี  ตายา
57 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 591100006 น.ส.กลัยา  โชติณฐัวฒัน์กุล
58 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 591100007 น.ส.กลัยา  วิเศษเลิศกมล
59 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 591100010 น.ส.จรรยพร  ห้วยหงษท์อง
60 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 591100014 น.ส.เจนจิรา  ยศคนัโท
61 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 591100020 น.ส.ณิชกานต ์ ใจกุศลสกุล
62 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 591100021 น.ส.ดวงกมล  ครองอาํนวย
63 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 591100022 น.ส.ดวงดาว  วิเศษอาภา
64 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 591100027 น.ส.ธนัวรัตน์  บุตรตั้ว
65 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 591100032 น.ส.นิภาภคัวดี  ช่างปัด
66 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 591100033 น.ส.นิรุชา  บุญรักษา
67 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 591100034 น.ส.นุศรา  เลิศภูไท
68 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 591100037 น.ส.บูรยา  คาํต๊ิบ
69 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 591100038 น.ส.ประภาพรรณ  จนัทร์กอง
70 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 591100042 น.ส.ปารีณา  บวับาล
71 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 591100048 น.ส.พชัริน  จิรพจน์ชยับุญ
72 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 591100050 น.ส.พิมพสุ์ดา  แซ่กู่
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ท่ี หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
73 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 591100051 นายไพฑูรย ์ โมเมียกู
74 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 591100053 น.ส.มตัติกา  พลสิงห์
75 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 591100056 น.ส.ยอดขวญั  เจริญสุขทวีพนู
76 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 591100057 น.ส.เยาวเรศ  แซ่เล่า
77 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 591100059 น.ส.รุ่งนภา  จุฬะ
78 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 591100065 น.ส.วิไล  แซ่เฮ่อ
79 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 591100067 น.ส.ศรันยา  คาํม่ิง
80 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 591100069 นายศุภชยั  ริยะเทน
81 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 591100075 น.ส.สุนิษา  คีรีสุขใจ
82 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 591100081 น.ส.หทยัชนก  ปันทะนะ
83 ครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน 591100085 น.ส.อรดา  คาํองค์
84 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 591120003 น.ส.มนสันนัท ์ สุริยะ
85 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 591120004 น.ส.กนกนภา  สุรันนา
86 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 591120005 น.ส.กฤติยา  อุปเสน
87 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 591120006 นายกิตติศกัด์ิ  สุวรรณทา
88 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 591120007 น.ส.เกตน์สิรี  พรหมทศัน์
89 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 591120008 น.ส.เกวลี  ญานะศรี
90 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 591120009 นายไกรระวี  จนัต๊ะคาด
91 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 591120010 น.ส.ขนิษฐา  งามนอก
92 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 591120013 น.ส.ชญานิษฐ์  กาจม
93 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 591120014 น.ส.ชรินทร์รัตน์  พฒันะวานิชน์
94 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 591120019 น.ส.ดลนภา  อ่อนนาน
95 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 591120021 นายทรงพล  วงคเ์ป็ง
96 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 591120022 นายทตัพล  มณีชยั
97 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 591120023 น.ส.ธนัยพร  แสนแปง
98 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 591120024 นายธีระวฒัน์  จนัผะกา
99 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 591120025 น.ส.นิชดา  ป่ินทอง
100 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 591120027 น.ส.บุญพิทกัษ ์ คาํต้ือ
101 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 591120029 น.ส.ปิยวรรณ  มัน่เหมาะ
102 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 591120030 น.ส.ผกามาศ  ทบัทิมงาม
103 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 591120031 นายพงศกร  กุณะ
104 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 591120032 นายพงศธร  แปงถายะ
105 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 591120033 นายพชร  มิตรมาตย์
106 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 591120034 น.ส.พนิดา  ฟองจินา
107 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 591120035 นายพรชยั  มงคลคลี
108 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 591120037 น.ส.พชัราภรณ์  ยานะธรรม
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ท่ี หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
109 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 591120038 น.ส.พิมผกา  พรรดา
110 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 591120040 นายภูมิสนัต์ิ  ลาํพงษเ์หนือ
111 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 591120041 น.ส.มธุรดา  บุตรวงั
112 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 591120042 น.ส.ยลดา  ทะนนัไชย
113 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 591120044 น.ส.โยทกา  รําวง
114 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 591120045 นายวรวิช  ไชยยะ
115 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 591120046 นายวรวิชญ ์ กวีเลิศพจนา
116 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 591120049 น.ส.ศิริลกัษณ์  ร่องพืช
117 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 591120051 นายสรายทุธ  แกว้สมตวั
118 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 591120053 น.ส.สุกญัญา  ฟองคาํ
119 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 591120054 น.ส.สุจาริน  เจริญสุข
120 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 591120055 น.ส.สุดารัตน์  อินต๊ะวงค์
121 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 591120057 น.ส.อติกานต ์ ริยะสาร
122 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 591120058 นายอนนัต ์ งามดี
123 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 591120059 นายอภิลาศ  สิทธิสาร
124 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 591120060 น.ส.อรุณี  จิตพยคั
125 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 591120061 น.ส.นนัทสิ์นี  จนัทร์นวล
126 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 591120062 น.ส.พชัรินทร์  นยัเนตร
127 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 591120064 น.ส.ศิริพร  สามมุข
128 ครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ 591120065 นายอนุชิต  ล้ิวธนพนธ์
129 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 591123001 นายภาณุพงศ ์ สมปานวงั
130 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 591123002 น.ส.กรรณิการ์  กลัยา
131 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 591123003 น.ส.กญัญาภรณ์  กองศิลป์
132 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 591123004 นายเกียรติศกัด์ิ  ฟ้าแลบ
133 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 591123006 นายเขมราช  ขอร้อง
134 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 591123008 น.ส.เครือมาส  หอมนวล
135 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 591123009 นายจรณินทร์  หลวงต่างใจ
136 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 591123011 น.ส.ชนากานต ์ เงาศรี
137 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 591123012 น.ส.ชนิกานต ์ ผิวผาด
138 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 591123013 น.ส.ชนิภรณ์  บวัแกว้
139 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 591123014 นายเชิดชาย  จอมวงศ์
140 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 591123015 น.ส.ฐานิต  โพธิปันรังษี
141 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 591123016 น.ส.ฐิติพร  ดอนคาํ
142 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 591123017 น.ส.ณฐัริกา  โคตรพรหมศรี
143 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 591123018 น.ส.ณิชชยนนัท ์ หอมผล
144 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 591123023 น.ส.ธิดา  กุลปริญา
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ท่ี หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
145 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 591123025 น.ส.นริศรา  ปัญโญ
146 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 591123027 น.ส.ปิยฉตัร  สมรวย
147 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 591123028 นายปิยะพงษ ์ มะโนวรรณ
148 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 591123029 น.ส.ปิยารัตน์  นนัเน้ิง
149 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 591123030 นายพนชักร  มีสุข
150 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 591123031 น.ส.แพรวรุ้ง  อุ่นเรือน
151 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 591123032 น.ส.มณฑกานต ์ มณีขติัย์
152 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 591123034 น.ส.รัตนา  แซ่โซง้
153 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 591123038 น.ส.วิภาภรณ์  แซ่จาง
154 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 591123039 น.ส.ศริญญา  พนาแสนสุขใจ
155 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 591123040 น.ส.ศิริพร  นนทโคตร
156 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 591123041 น.ส.ศิวาพร  ตระกูลพิทกัษกิ์จ
157 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 591123042 น.ส.สนิลา  ศรีนะการ
158 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 591123043 น.ส.สายใจ  บุญนาวา
159 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 591123044 นายสิทธิชยั  อินทกาสุน
160 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 591123046 นายสิริราช  ดาวเลิศ
161 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 591123048 น.ส.สุจินนัท ์ ออ้ยงาม
162 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 591123051 น.ส.สุภาภรณ์  คาํมัน่
163 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 591123053 น.ส.สุมิตรา  มลิวลัย์
164 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 591123054 น.ส.สุวนนัท ์ ศรีเงิน
165 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 591123055 น.ส.อภิชญา  ร่ืนรมณ์
166 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 591123056 น.ส.อรอุมา  ใจ๋ใจ
167 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 591123057 นายอาทิตย ์ ธรรมชยงักูร
168 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 591123060 น.ส.ชุติมา  ทุ่งส่วย
169 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 591123061 นายธนายทุธ  จนัทะโคตร
170 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 591123062 น.ส.ธญักร  ทนุกุล
171 ครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ 591123063 น.ส.ปรัชญา  บดนอก
172 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 591137001 นายเฉลิมพงษ ์ ภกัดี
173 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 591137002 นายภูรินทร์  คาํสุข
174 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 591137003 นายสุริยา  สินล้ี
175 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 591137004 น.ส.กนกพร  อินทร์พิทกัษ์
176 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 591137005 น.ส.กมลรัตน์  นนัใจ
177 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 591137006 นายกนัตภณ  วาวงศม์ูล
178 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 591137007 นายกิตติพงษ ์ แกว้วิเชียร
179 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 591137009 น.ส.เกศรินทร์  ซ่ือสตัย์
180 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 591137011 นายโกเมนทร์  เจริญผล
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ท่ี หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
181 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 591137012 นายเขตตะวนั  กนัแกว้
182 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 591137014 นายจิรเมธ  ทนทาน
183 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 591137015 นายเจษฎา  ถาเปียง
184 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 591137016 นายเฉลิมพล  ตาคาํ
185 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 591137017 น.ส.ชวารา  จงรักษ์
186 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 591137019 น.ส.ฐิติชญา  มาวิเลิศ
187 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 591137020 น.ส.ฐิตินนัท ์ กนัทะวงั
188 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 591137021 นายฐิติสนัต์ิ  ปัญญาหลา้
189 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 591137022 น.ส.ณฐัธิดา  หมูกอ้น
190 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 591137023 นายดนุพงษ ์ ราชสม
191 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 591137024 นายดดัดนยั  ไชยมูล
192 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 591137025 นายธนวฒัน์  ทองนา
193 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 591137027 นายนครินทร์  ชราชิต
194 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 591137028 นายนพรุจน์  สุวรรณรัตน์
195 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 591137029 น.ส.บุศรินทร์  จกัรสมศกัด์ิ
196 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 591137032 น.ส.เปมิกา  สุขสวสัด์ิ
197 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 591137033 น.ส.พรกนก  ต่อมใจ
198 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 591137034 น.ส.พิชญา  กนัยารอง
199 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 591137035 นายพนูทวีชยั  ใบยา
200 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 591137036 นายภทัรศาสตร์  สวรรคพ์รม
201 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 591137038 น.ส.รจนา  มะโนดี
202 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 591137039 น.ส.รัชตวรรณ  บุญสม
203 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 591137043 น.ส.วชัราภรณ์  ฟองฟู
204 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 591137048 นายสหวฒัน์  อุดมทรัพย์
205 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 591137049 นายสภัยา  ตาลาํ
206 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 591137052 นายสุทธิพรรณ  รัตนะ
207 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 591137053 น.ส.สุธาทิพย ์ พรพิพฒัน์สิริ
208 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 591137055 นายอดิศร  วิชยั
209 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 591137056 นายอภิวิชญ ์ วงษาพดั
210 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 591137057 นายอรรถวฒิุ  ธิชาญ
211 ครุศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 591137059 นายธีรวธุ  มูลกาศ
212 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 581117005 น.ส.จิราภรณ์  อ่ินแกว้ปวงคาํ
213 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 591117001 น.ส.รัตติกา  สุกดี
214 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 591117002 น.ส.กณิศรินทร์  สุนทรทศันะพงศ์
215 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 591117003 น.ส.กนกพิชญ ์ ทาเกิด
216 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 591117005 นายกฤษฎา  แซ่พา่น
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217 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 591117007 น.ส.กาญจนา  ใจลาํปาง
218 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 591117008 น.ส.กาญจนา  บุญธรรม
219 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 591117010 น.ส.กานตสิ์รี  ก๋าแกว้
220 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 591117011 น.ส.จิราภรณ์  เทินสะเกตุ
221 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 591117012 น.ส.ชญานี  กนัเคล่ือน
222 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 591117013 น.ส.ชนญัชิดา  ปัญญาวงค์
223 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 591117014 น.ส.ชนินาถ  ชาติดง
224 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 591117015 น.ส.ชโรชา  เช้ือเมืองพาน
225 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 591117016 น.ส.ชุติมา  แซ่ยา่ง
226 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 591117020 น.ส.ทศพร  สุทธไชย
227 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 591117022 น.ส.ธญัญลกัษณ์  บณัฑิตชูสกุล
228 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 591117023 น.ส.นงนุช  เชอกอง
229 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 591117028 น.ส.เบญจรงค ์ ชุ่มเยน็
230 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 591117029 นายปณิธาน  บริบูรณ์
231 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 591117030 น.ส.ประภติัยา  ธรรมสอน
232 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 591117031 น.ส.ปาริชาติ  ร้องขนัแกว้
233 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 591117032 น.ส.ปิยฉตัร  วารีขจร
234 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 591117033 นายปิยวฒัน์  แสงโยธา
235 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 591117034 นายปิยะพงษ ์ ปันคาํ
236 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 591117035 น.ส.พลอยลิน  สินสุรัตน์
237 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 591117037 น.ส.ภาวิกา  เสนาเกตุ
238 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 591117038 น.ส.เยาวเรศ  ธรรมสอน
239 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 591117039 น.ส.เยาวลกัษณ์  ธรรมสอน
240 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 591117041 น.ส.วรางคณา  ดวงคาํ
241 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 591117042 น.ส.ศรสวรรค ์ อรุณล่ิมสวสัด์ิ
242 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 591117043 น.ส.ศรีสุดา  ขนัธิ
243 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 591117045 น.ส.ศิริมาศ  กนัแสง
244 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 591117048 น.ส.สุรัชญา  สวสัศรี
245 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 591117049 น.ส.เสาวณีย ์ แซ่หวา้
246 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 591117050 น.ส.อรทยั  วงคอ่ิ์น
247 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 591117051 น.ส.อรวรรณ  โนปัน
248 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 591117053 น.ส.อจัฉรา  อาจคาํ
249 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 591117055 น.ส.อมัพร  ยือ่เซาะ
250 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 591117056 น.ส.อารียา  สมยอง
251 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 591117057 น.ส.จารุวรรณ  พระคาํตนั
252 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 591117059 น.ส.ศรสวรรค ์ บวัยอ้ย
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253 ครุศาสตรบณัฑิต เคมี 591117060 น.ส.อภิญญา  นนทปัญญา
254 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 581128011 น.ส.จิณฐักานต ์ จินะปัญญา
255 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 591128001 น.ส.วราภรณ์  อยูอิ่นทร์
256 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 591128002 น.ส.สวรส  หิงประโคน
257 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 591128006 น.ส.กนัตฤ์ทยั  ถาปัน
258 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 591128007 น.ส.กลัยา  ใฝ่รุ่งโรจน์
259 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 591128009 น.ส.เกสรา  เพช็รเอ่ียม
260 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 591128010 น.ส.ขวญัจิรา  จนัต๊ะคาํ
261 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 591128014 น.ส.จุฑามาศ  จนัทรา
262 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 591128017 น.ส.ณฏัฐณิชา  แสงลํ้าเลิศ
263 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 591128020 น.ส.ทิพานนั  เมืองปัญญา
264 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 591128021 น.ส.ธนพร  จรดล
265 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 591128022 น.ส.ธิดารัตน์  เทือกแกว้
266 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 591128024 น.ส.นจันนัท ์ กนัทะรา
267 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 591128025 น.ส.นํ้าฝน  จิตรนาริญ
268 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 591128028 นายประกฤษฎ์ิ  ดวงสนิท
269 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 591128029 น.ส.ปรัชปรีญา  กนัทะวงค์
270 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 591128031 น.ส.ปานจุรี  อุดมพนาไพร
271 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 591128032 น.ส.ปานตะวนั  แกว้พิลา
272 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 591128033 นายปิยะพล  ปินทอง
273 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 591128034 นายพงศพ์ล  บุตรสาํราญ
274 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 591128035 นายพงษพ์ฒัน์  สุทธวงค์
275 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 591128036 น.ส.พชรศธร  โพธิจิตร
276 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 591128037 น.ส.พรนภา  สุขไกรทิ
277 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 591128038 น.ส.พชัรพร  ไชยอาม
278 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 591128039 น.ส.พชัราภรณ์  ตา้วมูล
279 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 591128042 น.ส.ภิรัญญา  คาํป้อม
280 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 591128044 น.ส.เมวดี  วรศรี
281 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 591128046 น.ส.วรารัตน์  ยะธะนะ
282 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 591128048 น.ส.ศุทธนุช  กา้งยาง
283 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 591128049 น.ส.สาวิตรี  คาํพิละธรรม
284 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 591128050 น.ส.สุทธกานตก์ุล  บุญบาํรุง
285 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 591128054 น.ส.สุภาพร  เพชรกลางไพร
286 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 591128057 น.ส.อรรยา  ทาซาว
287 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 591128058 น.ส.อจัฉราพร  เช่ียวชาญ
288 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 591128060 น.ส.อินธิรา  สีธิ
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289 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 591128061 น.ส.กาญจนา  ลกัษมงคล
290 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 591128062 นายจิรวฒัน์  ฉุยฉาย
291 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 591128063 น.ส.ฐิติกา  ธรรมยา
292 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 591128064 น.ส.ณชัชาวดี  แพงพงา
293 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 591128065 น.ส.ธญัวรัตม ์ รวมสุข
294 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 591128066 น.ส.นชัชา  หนกัต้ือ
295 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 591128068 น.ส.ปรารถนา  อ่วมหมี
296 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 591128069 นายภานุวฒัน์  คาํเมือง
297 ครุศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา 591128072 นายเอกพนัธ์  ทาํทาน
298 ครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศึกษา 551132051 นายวนัเฉลิม  ใจปิง
299 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 571150008 น.ส.จริยา  ปันอินแปง
300 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150001 น.ส.พรรณิภา  ชาวง้ิว
301 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150002 นายกฤษฏา  สุเตนนั
302 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150003 น.ส.กาญจนาพร  เมฆสกุล
303 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150004 นายกิตติพงษ ์ ไชยลงัการ
304 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150005 นายกิตติศกัด์ิ  คาํลือกาศ
305 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150008 นายคมสนั  สกุลกนัต์
306 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150010 นายจรินทร์  แช่มปากเพรียว
307 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150013 นายจกัรินทร์  ลือชา
308 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150014 นายจารุพจน์  คอนโด่ะ
309 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150015 น.ส.จารุวรรณ  พรมรักษา
310 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150016 นายจิตร์ณรงค ์ เครือจินดา
311 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150018 นายชาคริต  สุยะพรม
312 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150019 นายชินวตัร  ป้อเครือ
313 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150020 นายชิษณุพงศ ์ เครือธิ
314 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150022 นายชุมพล  นุชโส
315 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150024 นายฐิติพงศ ์ ลือชา
316 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150025 น.ส.ณชัชา  ดวงเดช
317 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150028 นายณฐัวฒิุ  โยพนาศกัด์ิ
318 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150030 นายเด่นชยั  ศรีสวสัด์ิ
319 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150033 นายธรณ์ธนัย ์ กนัทร
320 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150038 นายนรินทร์  จ้ิงโจ้
321 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150041 นายนิวตั  ลาชี
322 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150045 น.ส.ประภสัสร  บุญคํ้า
323 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150046 น.ส.ประภสัสร  มูลเรือน
324 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150051 นายพฒิุพงศ ์ สอาดลว้น

ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย หนา้ 9 ใน 36



รายช่ือรับใบรายงานผลการเรียน อนุมติัผลการเรียน วนัท่ี  22  มีนาคม  2564

ท่ี หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
325 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150055 น.ส.ภทัรานิษฐ์  ศรีเจริญ
326 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150057 นายภาณุวฒัน์  ดวงมูล
327 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150061 น.ส.มณีรัตน์  ปงสุภา
328 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150063 น.ส.มนภทัร์  ภูกาบิน
329 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150065 นายเมธิชยั  ใจมาเช้ือ
330 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150067 นายยทุธนา  ปาปะทงั
331 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150070 นายวงศพทัธ์  เครือยะ
332 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150072 นายวฒันะ  นุธรรม
333 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150073 นายวิทยา  อาซอง
334 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150074 น.ส.ศิรินภา  อ่ินคาํ
335 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150075 น.ส.ศิริพร  แลสนักลาง
336 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150076 น.ส.ศุภาวรรณ  สมฤทธ์ิ
337 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150077 นายสมชยั  มาเยอ
338 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150078 นายสิรภพ  บุญทาวงคษ์า
339 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150079 น.ส.สิริกญัญา  ดวงตา
340 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150080 น.ส.สุดารัตน์  มีบุญ
341 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150081 นายสุภวทัน์  เทพนิล
342 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150085 นายอนุกุล  รักแม่
343 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150087 นายอภิวฒัน์  อ่องจาย
344 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150088 นายอรรณพ  กนัทะเนตร
345 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150089 นายอานนัต ์ สญัใจ
346 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150093 นายภิชยันนท ์ กาวิรส
347 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150095 นายสมพร  จงนอ้ย
348 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150097 น.ส.อรนภา  ฝอยทอง
349 ครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา 591150098 น.ส.อารีรัตน์  เยน็ใจ
350 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 591144002 น.ส.ขวญัชนก  รู้กายา
351 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 591144003 น.ส.พทุธิมา  พทัร์ทิพากร
352 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 591144005 น.ส.จิราพร  แกว้คาํแกว้
353 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 591144006 น.ส.ณฐัณิชา  ใจสุข
354 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 591144008 นายณฐัวฒิุ  แสนสุข
355 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 591144009 น.ส.ธญัลกัษณ์  กอ้นคาํ
356 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 591144010 น.ส.นรินทร  อินทร์ชน
357 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 591144013 น.ส.นารีนาฏ  ตนักุล
358 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 591144014 น.ส.นิธิชา  ไชยวฒิุ
359 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 591144015 น.ส.นุชวรา  สุขคาํฟอง
360 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 591144017 น.ส.ปริชญา  แสงโต้
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361 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 591144018 น.ส.ปานตะวนั  ศรีคมัภีร์
362 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 591144019 นายพีรวสั  ช่างเขียน
363 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 591144021 น.ส.มินตรา  ลาศา
364 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 591144023 น.ส.รัฐฎาพร  อ่ินคาํ
365 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 591144024 นายวรท  บุญหล่อ
366 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 591144025 น.ส.ศรีวรรณ  โบแฉ่ะ
367 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 591144027 นายศิวกร  เจริญศิลป์
368 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 591144028 น.ส.สริยา  จนันา
369 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 591144030 น.ส.สิริธนา  ปัญญาวยั
370 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 591144032 น.ส.สุพิชชา  สุทาํ
371 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 591144037 นายอภิสิทธ์ิ  อินแดง
372 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 591144039 น.ส.อินทิรา  ไชยชมภู
373 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 591144041 น.ส.กุลนนัทน์  วาดวงคย์ศ
374 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 591144042 น.ส.จิรภิญญา  วนัจะก๋า
375 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 591144043 น.ส.จุฑาทิพย ์ สบบง
376 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 591144045 น.ส.ชนิตรา  แกว้ดาํ
377 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 591144046 นายชวิน  วารีพิทกัษ์
378 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 591144048 น.ส.ณฐัธิดา  ต๊ะผดั
379 ครุศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ 591144049 นายอภิเชษฐ์  ขนัจนัทร์แสง
380 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 571166088 น.ส.อาริษา  ดีลิ
381 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 581166046 น.ส.สุดารัตน์  ทิพพิมพว์งศ์
382 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166001 น.ส.ศิริอาภา  ถูหลงเพีย
383 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166002 น.ส.กนกพร  ปิงเมือง
384 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166003 นายวชัรพล  ร่องศกัด์ิ
385 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166004 น.ส.นภิสา  จิรกีรติ
386 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166006 น.ส.กรรณิการ์  เตชนนัต์
387 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166009 น.ส.กานตธี์รา  อ่ินคาํ
388 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166011 น.ส.เกวลี  วงศสุ์ขจนัทร์
389 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166012 น.ส.เกศรินทร์  แสนคาํหล่อ
390 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166013 น.ส.ขนิษฐา  สุนนัตา
391 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166014 น.ส.จตุรพร  เดชา
392 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166015 น.ส.จินดารัตน์  บุญเกตุ
393 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166018 น.ส.จุติพร  ต๊ิบบุญศรี
394 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166019 น.ส.จุรีพร  เป็งฟอง
395 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166020 น.ส.เจนจิรา  หอมนาน
396 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166021 น.ส.เจนจิรา  หาญกุล

ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย หนา้ 11 ใน 36



รายช่ือรับใบรายงานผลการเรียน อนุมติัผลการเรียน วนัท่ี  22  มีนาคม  2564

ท่ี หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
397 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166022 นายชนุตร์  ยานะจิต
398 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166024 น.ส.ญาดา  นาคะดาํรงวรรณ
399 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166025 น.ส.ณฐัณิชา  กล่ิมสุข
400 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166026 น.ส.ณฐันิช  ทาเสน
401 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166027 นายณฐัพล  ใจคาํ
402 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166028 นายณฐัพล  พรมตนั
403 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166029 น.ส.ณฐิักา  ใจดี
404 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166031 น.ส.ดวงทิพย ์ ดวงมะลิ
405 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166032 น.ส.ดวงหทยั  จกัขุ
406 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166033 นายทวีศกัด์ิ  ปัญญาสุข
407 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166034 น.ส.ทิพารมย ์ บวัระภา
408 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166036 น.ส.ธนพร  ชายแกว้
409 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166037 นายนรานนท ์ ร่องแกว้
410 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166038 น.ส.นฤมล  คาํแกว้
411 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166039 นายนลธวชั  คงไธสง
412 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166040 น.ส.นทัติยากร  ตะละมา
413 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166041 น.ส.นทัธมน  เทพธรรม
414 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166042 นายนนัทวฒัน์  คนหลกั
415 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166043 น.ส.นาถนภา  ธีรประพฤทธ์ิ
416 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166044 นายนิธิศ  จะตุแสน
417 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166045 นายปฐมพงษ ์ ไชยชมภู
418 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166046 น.ส.ปานฤทยั  สารอินทร์
419 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166047 น.ส.ปิติมา  แสงศุภจนัทรา
420 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166050 น.ส.พชัราพรรณ  ฟแูสง
421 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166051 น.ส.ภคัจิรา  สนักวา้น
422 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166052 น.ส.ภทัรวดี  วงคง์าม
423 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166053 นายภาณุพงศ ์ ชอบจิตร
424 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166054 น.ส.มณฑกานต ์ อุทธิยา
425 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166055 น.ส.มยริุนทร์  กองแสง
426 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166057 น.ส.มลัลิกา  อินธิตา
427 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166060 น.ส.มิริพร  พรมถานา
428 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166061 น.ส.ยพุารัตน์  ยงสุนทรรุ่ง
429 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166063 น.ส.วงศเ์ทียมจนัทร์  ทุมแกว้
430 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166064 น.ส.วริษา  ภิวงค์
431 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166065 น.ส.วชัรินทร์  เตมา
432 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166066 นายวฒันา  แสงแกว้
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433 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166067 น.ส.ศิริรัตน์  กนัทะเนตร
434 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166068 นายศุภกฤต  ประภาสนิรัติศยั
435 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166071 น.ส.สาวิกา  ชูเกียรติวนา
436 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166073 น.ส.สุธิดา  วิชยั
437 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166075 น.ส.สุพชัรี  ธิลา
438 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166077 น.ส.สุภาวรรณ  อ่อนนวล
439 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166078 น.ส.เสาวรส  ธรรมตา
440 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166079 น.ส.เหมือนฝัน  ชยัจาํรูญพนัธุ์
441 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166081 น.ส.อรนภา  จกัจุม้
442 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166082 น.ส.อรยา  กนัทะเนตร
443 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166083 น.ส.อรวรรณ  ตายะ
444 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166084 น.ส.อริสา  พนัธ์เกตุ
445 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166088 น.ส.อชัชนา  ศรีแกว้
446 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166089 น.ส.อารีรัตน์  แกว้ศรีลา
447 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166090 น.ส.อุทยัวรรณ  แสนคาํลือ
448 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166093 น.ส.จารุวรรณ  ถ่ินปา
449 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166095 น.ส.ฉตัรพร  ประสิทธ์ิอยูศี่ล
450 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166096 น.ส.ธิติยา  ลก
451 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166097 น.ส.มาลิสา  สนวิเศษณ์
452 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166098 น.ส.เมธาวี  เตรียมพิชิต
453 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166099 น.ส.รัชฎาพร  คาํอา้ย
454 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166100 น.ส.ศิริพร  ใยบวั
455 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย 591166102 น.ส.สุทธินนัท ์ ยะพรม
456 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 581153023 นายนพพล  จตุัรงค์
457 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 591153001 น.ส.มลทิพย ์ โพธ์ิทอง
458 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 591153002 น.ส.วริศรา  ชยัวิยารัตน์
459 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 591153003 น.ส.สุพิชฌาย ์ ศรีวิลยั
460 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 591153004 น.ส.วรัญญา  หน่อจนัทร์แกว้
461 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 591153006 นายกฤษฎ ์ สงพรหมราช
462 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 591153007 น.ส.กญัญาวีร์  เวียงมูล
463 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 591153008 น.ส.กลัยาณี  คาํแกว้
464 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 591153010 นายคณาวฒิุ  มูลทาศรี
465 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 591153012 น.ส.ชนิดา  นามวงค์
466 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 591153013 นายชุติพนธ์  สมบูรณ์วงษ์
467 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 591153014 นายณรงคเ์ดช  หลวงขนั
468 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 591153015 น.ส.ณฐัติยา  ตาแกว้
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469 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 591153017 น.ส.ทิชากร  วงคช์ยั
470 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 591153018 น.ส.ทินประภา  หมอป่า
471 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 591153019 นายธนกร  อริเดช
472 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 591153020 นายธนรัชต ์ วรสุวรรณาภรณ์
473 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 591153024 น.ส.นิศานาถ  นนทมาตย์
474 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 591153025 นายบรรณกร  กนกนาฎกุล
475 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 591153026 น.ส.อลิสา  เทพเสนา
476 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 591153027 น.ส.เบญจพร  พนัธะเกษม
477 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 591153028 นายปฐมพร  มะลิแกว้
478 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 591153029 น.ส.ปทุมรัตน์  คาํโมนะ
479 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 591153030 น.ส.ปรียาพร  บ่อแกว้
480 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 591153032 นายปิยะพนัธ์  สวนขวญั
481 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 591153034 น.ส.เปนไท  เกตุหิรัญ
482 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 591153035 นายพงศภ์คั  อินตา
483 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 591153038 นายพิชญพนัธ์  จนัทรา
484 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 591153039 นายพิทกัษ ์ จกัร์แกว้
485 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 591153040 น.ส.พิมพช์นก  พฒันเลิศกิจสกุล
486 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 591153041 น.ส.พิมลรัตน์  อินทนะ
487 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 591153044 น.ส.ภีรดา  เตชะปิตุ
488 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 591153045 น.ส.มนัทนา  ยีย่ง
489 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 591153047 น.ส.ระพีพร  ยาปะโลหิต
490 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 591153048 น.ส.รัษฎาพร  ฐานะกอง
491 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 591153049 น.ส.วชิญานนัท ์ พรมแบน
492 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 591153050 น.ส.ศรุตา  จิตนารินทร์
493 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 591153051 นายศิรวิทย ์ สิทธิสรวง
494 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 591153053 นายสุชาติ  บุญรัตนโชค
495 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 591153054 น.ส.สุฎาพร  ธนสารพิพฒัน์คุณ
496 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 591153055 น.ส.สุภาพรรณ์  แซ่ล่ิว
497 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 591153056 น.ส.เสาวนิตย ์ กาโน
498 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 591153057 น.ส.หทัยา  เมืองมูล
499 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 591153058 นายอนุสรณ์  วงเวียน
500 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 591153059 น.ส.องัคณา  หม่ืนแกว้ โมเส็ส
501 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 591153060 นายอานนท ์ จุมปาดี
502 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 591153061 นายณฏัฐชยั  ไหลภาภรณ์
503 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 591153064 น.ส.พชัรีภรณ์  เกสรกติกา
504 ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ 591153066 น.ส.กลัยาณี  มีสวนทอง
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505 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 591161002 น.ส.อภิรดี  วจนนิรันดร์กุล
506 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 591161003 นายอนุชา  เป็งยาวงค์
507 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 591161006 น.ส.ศศิณา  มาไกล
508 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 591161008 น.ส.กญัชพร  พรมเขียว
509 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 591161009 น.ส.กาญจนา  ศรีจาํปา
510 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 591161010 นายณฏัฐ์  จนัทร์แดงตระกูล
511 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 591161011 น.ส.จรียา  แซ่ลี
512 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 591161012 น.ส.จิตตล์ดัดา  กุลจนุช
513 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 591161013 น.ส.จีราภรณ์  โพธิยะ
514 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 591161014 น.ส.เจนจิรา  ลือชา
515 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 591161018 นายณฐัชนน  ธรรมขนั
516 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 591161019 น.ส.ณิชนาถ  ชาติชาํนาญ
517 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 591161021 นายธนวฒัน์  ธิวงค์
518 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 591161022 น.ส.ธมลวรรณ  แสนชัง่
519 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 591161023 น.ส.ธญัญาภรณ์  วงศร์าษฎร์
520 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 591161024 น.ส.ธารารัตน์  เต็มจิต
521 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 591161025 นายนราวิชญ ์ ใหม่นา
522 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 591161026 น.ส.นริศรา  แกว้คือ
523 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 591161027 น.ส.นารีรัตน์  แซ่ใหม่
524 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 591161028 น.ส.บุษบา  อะคิก
525 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 591161029 น.ส.ปฏิญาพร  อริยา
526 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 591161030 น.ส.ปณิตา  แสนปัญญา
527 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 591161031 น.ส.ปัทมาวดี  อุปะละ
528 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 591161032 น.ส.ปาริชาติ  เนตรสุวรรณ์
529 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 591161033 น.ส.พชัราภรณ์  เมามูล
530 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 591161034 น.ส.พชัรี  แซ่หาญ
531 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 591161036 น.ส.ภรลกัษณ์  ยาวิเลิง
532 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 591161037 น.ส.มาลินี  อ่อนภกัดี
533 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 591161039 น.ส.รัตติกาล  อินต๊ะ
534 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 591161041 น.ส.วราภรณ์  เทินสะเกตุ
535 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 591161042 น.ส.วิจิตรานุช  พรมเกษา
536 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 591161043 น.ส.วิภาวดี  มูลประเสริฐ
537 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 591161044 น.ส.วิมลรัตน์  แกว้ประเสริฐ
538 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 591161046 น.ส.วิราสินี  ทะอินทร์
539 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 591161047 น.ส.สายสุนีย ์ สุขสวสัด์ิ
540 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 591161048 นายสิทธิศกัด์ิ  พานาม
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541 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 591161049 น.ส.สิรีธร  ดอนชยั
542 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 591161050 น.ส.สุกลัยา  ทุมทา
543 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 591161051 น.ส.สุดารัตน์  ลาพิงค์
544 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 591161052 น.ส.สุทธิดา  วนัจนัทร์
545 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 591161054 น.ส.สุภาวดี  แกว้เมืองกล
546 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 591161056 น.ส.อธิชา  กล่ินหอม
547 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 591161057 นายอนุวตัร  อูบคาํ
548 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 591161058 น.ส.อริญญา  ทาพูน่
549 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 591161060 น.ส.อาทิตยา  ปวนสิงห์
550 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 591161061 น.ส.ธนวรรณ  กนัทะดง
551 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 591161063 น.ส.พรชิตา  ยะคาํ
552 ครุศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ 591161064 น.ส.วนัวิสาข ์ นิปุณะ
553 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 591171001 น.ส.มาติกา  ออ้ยสามสวน
554 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 591171003 น.ส.สุภานนัท ์ ง้ิวผา
555 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 591171004 น.ส.สุวดี  ปละโน
556 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 591171005 น.ส.กรกนก  อินต๊ะลือ
557 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 591171007 นายกอ้งเกียรติ  เกียรติโสภา
558 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 591171008 นายกิตติธชั  ถาวงค์
559 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 591171009 นายคมกฤช  ปินคาํ
560 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 591171011 น.ส.จิราภา  ไชยมงคล
561 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 591171013 นายเจนณรงค ์ ต๊ะผดั
562 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 591171014 น.ส.ชนากานต ์ พรมเสน
563 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 591171015 นายชวลิต  ถาวร
564 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 591171016 น.ส.ช่อผกา  อินเกตุ
565 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 591171017 นายชชัวาล  ทวีพนารักษ์
566 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 591171018 นายชาญชยั  เลานนัท์
567 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 591171021 นายณฐักมล  ถาวงศ์
568 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 591171022 นายณฐัวฒิุ  เนตรเมืองมา
569 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 591171023 น.ส.ทองทิพย ์ สงัวาลยว์งษ์
570 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 591171024 นายทินกร  ตาสาย
571 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 591171025 น.ส.ทิพวรรณ  ทองดี
572 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 591171026 นายธนากร  สุยะสืบ
573 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 591171028 น.ส.ธญัพิชชา  สิงห์หา
574 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 591171029 น.ส.นภสัสร  แซ่ยา่ง
575 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 591171030 นายชนญัํู  ตาสาย
576 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 591171031 นายนิตินนัท ์ ประทิศ
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ท่ี หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
577 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 591171032 น.ส.นิธิณี  หงษสุ์ธรรม
578 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 591171033 น.ส.บุณฑริกา  มัน่ศิลป์
579 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 591171034 น.ส.ปณฐัดา  ทรายวิชยั
580 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 591171035 นายปพนธนยั  สญัใจ
581 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 591171037 น.ส.ปริศนา  สาระวรรณ์
582 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 591171039 น.ส.ปิยกาญ  ปัญญาวงค์
583 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 591171041 น.ส.พรธิรา  ปันวงั
584 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 591171044 น.ส.พิมพน์ารา  พวกอินแสง
585 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 591171045 น.ส.พิราอร  ถุงเกตที
586 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 591171046 นายภทัรพงษ ์ สารจนัทร์
587 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 591171047 นายภานุวฒัน์  สารเสวก
588 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 591171048 นายโภคิน  โลมาแจ่ม
589 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 591171050 น.ส.วิชุดา  แยชอกู่
590 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 591171052 น.ส.ศศิธร  ปัญญาบุญ
591 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 591171054 น.ส.ศิริพร  เพชรเขมา
592 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 591171055 น.ส.ศุภกานต ์ บติัแกว้
593 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 591171057 นายสิทธิโชค  ปัญญา
594 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 591171058 น.ส.สิริภาภรณ์  ปุกคาํ
595 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 591171059 น.ส.สุชาดา  กอ้นทองไทย
596 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 591171060 น.ส.อินทิรา  ไชยลงักา
597 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 591171061 นายเฉลิมพล  วงคศ์รี
598 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 591171062 นายชานนท ์ คาํบุญเรือง
599 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 591171063 น.ส.นชัชา  เรือนแปง
600 ครุศาสตรบณัฑิต สงัคมศึกษา 591171065 นายกุลบุตร  ทะนานทอง
601 ครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ 591177001 นายกษิดิศ  สุตวงค์
602 ครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ 591177002 นายกนัตพ์ล  เช้ือเมืองพาน
603 ครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ 591177004 น.ส.ขนิษฐา  ก่ิงกา้น
604 ครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ 591177006 นายณฐัพล  โทปุรินทร์
605 ครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ 591177008 นายธีรพงษ ์ คาํแปง
606 ครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ 591177009 นายนนัทวิท  ทะก๋า
607 ครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ 591177010 นายปัณณทตั  จนัทร์สุข
608 ครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ 591177011 นายพิพฒัน์  พลหาญ
609 ครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ 591177012 นายรัฐพงศ ์ ใฝ่ใจความรู้
610 ครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ 591177013 นายลิขสิทธ์ิ  ใจอ่อน
611 ครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ 591177014 นายวิชญภ์าส  ทนะขวา้ง
612 ครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ 591177015 น.ส.วิชุดา  สิทธิมงคล
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ท่ี หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
613 ครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ 591177016 นายศุภกิจ  หอมขจร
614 ครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ 591177018 นายอติวิชญ ์ คาํปันดี
615 ครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ 591177019 นายเอกราช  เสาร์แกว้
616 ครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ 591177020 นายธนากร  งามการ
617 ครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ 591177021 นายศุภกฤต  ทะลิ
618 ครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ 591177022 นายเอกชยั  กองบุญเรือง
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ท่ี หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
619 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 601772205 น.ส.เวณิกา  แกว้บงัวนั
620 นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ 611772165 นายอษัฎากร  นาทิเลศ
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ท่ี หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
621 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์)591743038 น.ส.วลยัลกัษณ์  บวับุญ
622 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 591744005 นายไกรวิชญ ์ ปิจมิตร
623 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 591744087 นายอธิพงศ ์ วาณิชยานุเคราะห์
624 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 601744019 นายนพดล  พรมปัญญา
625 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 601744032 นายพีรดา  ชินะกุล
626 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 601744038 น.ส.รวินทนิ์ภา  ช่ืนใจ
627 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 601744055 น.ส.อรรพี  วิลยั
628 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 601744061 น.ส.อุดมพร  ซาวลิแสน
629 นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ (การส่ือสารส่ือใหม)่ 601744075 นายปุระชยั  ตนัรัตนวงศ์
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ท่ี หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
630 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 581795174 น.ส.จิรัชญา  ขดัชุมภู
631 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 591795032 นายเฉลิมชยั  เรืองขาํ
632 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 591795110 นายวงศธร  อ่ินคาํ
633 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795004 น.ส.กรรณิกา  สุขวรรณา
634 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795007 น.ส.กลัยรัตน์  อุทุมพร
635 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795011 น.ส.กุลณฐั  เช้ือแพทย์
636 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795012 น.ส.กุลณฐั  หมอกใหม่
637 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795014 น.ส.เกศิณี  แสงวงค์
638 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795017 น.ส.ขวญัจิรา  แกว้หล่อ
639 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795026 น.ส.จิตรา  เรนี
640 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795028 น.ส.จินตรา  ยเูบ่
641 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795029 น.ส.จิรประภา  วามะกนั
642 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795035 น.ส.ชลนิภา  พทุธวนัท์
643 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795041 น.ส.ฐิติพร  ไทรรอดรุ่ง
644 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795064 นายธนวฒัน์  นนัต๊ะ
645 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795068 น.ส.ธมลวรรณ  อินต๊ะสงค์
646 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795070 นายธนัวา  สุวรรณ
647 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795080 น.ส.นนัทิกา  นนัทะเสน
648 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795081 น.ส.นนัทิชา  ผาตุย้
649 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795083 น.ส.นิราวรรณ  จนัทิมา
650 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795084 น.ส.นุสชนาฏ  วิชาเร็ว
651 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795094 นายปิยะพงษ ์ ธิมาเกตุ
652 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795099 น.ส.พชัรินทร์  อินปัญญา
653 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795102 น.ส.พิมพกานต ์ เวียงคาํ
654 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795105 น.ส.พีรยา  สุต๋า
655 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795108 น.ส.ไพลิน  กนัสุริ
656 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795115 นายมิตรชยั  มณีรัตน์
657 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795117 น.ส.เมธาวี  สุดใจ
658 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795118 นายยศกร  ป้ันศรี
659 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795119 น.ส.รุ่งนภา  แซ่เห้อ
660 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795128 น.ส.วาสนา  มณีหมู
661 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795129 น.ส.วิภา  แซ่ลี
662 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795134 น.ส.ศศิมา  ปานกลาง
663 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795135 น.ส.ศศิวิมล  มาลา
664 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795136 น.ส.ศานนัธินี  พิษณุ
665 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795140 น.ส.ศิริพร  อภิมหาคูณ
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ท่ี หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
666 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795143 นายศุภชยั  เถรนิยม
667 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795145 นายสอง  สองแกว้
668 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795153 นายสุวิจกัขญ ์ ก๋าใน
669 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795155 น.ส.เสาวลกัษณ์  วิงวอน
670 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795157 น.ส.แสงนภา  ราชยศ
671 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795163 นายอภินทัฐ์  เสนางาม
672 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795167 น.ส.อรทยั  จกัร์แกว้
673 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795171 น.ส.อารยา  บุญทา
674 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795173 นายโอฬาร  ศรีสวสัด์ิ
675 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795181 น.ส.นิจฉรา  สิงห์ถม
676 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795187 น.ส.วิราภรณ์  อุดใจ
677 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795188 น.ส.สุพรรณา  กุศล
678 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795190 น.ส.เอเชีย  แสงพรม
679 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ 601795192 นายพงศธร  ยอดหาญ
680 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 601705004 นายกฤษฎา  ออนตะไคร้
681 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 601705046 นายดิเรกรัชฎ ์ เช้ือเมืองพาน
682 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 601705047 นายต๋ี  นามจาย
683 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 601705055 น.ส.ธีราพร  เกวียนคาํ
684 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 601705075 นายพลพฒัน์  สมบูรณ์
685 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 601705083 นายภาคภูมิ  จนัต๊ะคาด
686 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 601705085 นายภุมริศ  ยามดีเลิศ
687 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 601705103 น.ส.วราลกัษณ์  ญาติอยูไ่กล
688 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 601705113 น.ส.วิลาสินี  สินใจ
689 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 601705125 นายสนัติภาพ  จอมบุญเรือง
690 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 601705138 นายอนุพงศ ์ มโนพรหม
691 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 601705154 น.ส.กนกวรรณ  คาํยี่
692 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 601705168 น.ส.ธนิดา  วงคไ์ชย
693 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 601705194 นายอนุชิต  สวสัดี
694 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 601705200 นายจิราวฒิุ  นาคโนทศ
695 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 612805021 น.ส.พิมพช์นก  สายศรีวิเลิศ
696 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 601792004 น.ส.กญัจนพร  แอบ่ือ
697 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 601792006 นายเกียรติเกลา้  ยะมา
698 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 601792016 นายณฐัวฒิุ  คาํดี
699 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 601792017 นายทยากร  พิทกัษช์าตินนท์
700 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 601792018 น.ส.ทิมพวณั  ประเสริฐ
701 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 601792022 นายธนาวฒิุ  จนัธิมา
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ท่ี หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
702 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 601792025 นายนที  คาํนวล
703 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 601792030 นายนนัทภพ  เด็ดกลา้
704 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 601792038 นายพีรพงศ ์ ศรีวงค์
705 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 601792040 น.ส.ภคัจิรา  ณ ลาํปาง
706 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 601792042 นายภานุพงษ ์ สุขแยง
707 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 601792043 น.ส.ภาสินี  พนาลิกุล
708 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 601792044 น.ส.โยษิตา  กุณมา
709 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 601792051 น.ส.วนิดา  อ่อนพรม
710 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 601792052 นายวฒิุชยั  ปันตา
711 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 601792056 น.ส.สรวงสมร  การเร็ว
712 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 601792057 น.ส.สโรชา  สาริกา
713 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 601792060 น.ส.สุธิดา  เบิกบาน
714 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 601792061 น.ส.สุนารี  ป๊อกถา
715 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 601792062 น.ส.สุรณี  วฒิุชวาร์กุล
716 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 601792080 น.ส.ฐิติพร  แสนใจวฒิุ
717 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 601792090 น.ส.สิริยากร  สมกาศ
718 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 601792092 น.ส.อญัศิญา  จนัธิมา
719 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 601792095 น.ส.จีรวรรณ  ปัญญาเตียม
720 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 601792101 น.ส.วนิดา  แซ่โซง้
721 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) 601792103 น.ส.พิมพนิ์ภา  จาํเริญ
722 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)์ 571791082 น.ส.ทศัณีย ์ แกว้สาย
723 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)์ 591791019 นายรัฐวิชญ ์ ทรัพยนิ์ติภากร
724 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)์ 601791005 น.ส.ชนิกานต ์ แปงคาํใส
725 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)์ 601791006 น.ส.ชลดา  ดอนเลย
726 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)์ 601791008 น.ส.ธมลวรรณ  หาระมาร
727 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)์ 601791012 นายปฏิภาณ  ธนะวงั
728 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)์ 601791015 น.ส.รัตนา  เข่ือนคาํแสน
729 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)์ 601791016 น.ส.ศานนัทินี  เฉิดพนัธุ์
730 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)์ 601791018 น.ส.สินีนารถ  คาํแหง
731 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)์ 601791019 น.ส.สุกญัดา  เด็ดขาด
732 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)์ 601791020 น.ส.สุชานนัท ์ กาคาํ
733 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)์ 601791023 น.ส.อมรรัตน์  พินโพธ์ิ
734 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)์ 601791027 น.ส.มณฑาทิพย ์ พานพบ
735 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 601765001 นายกรวิชญ ์ วงคร้์อย
736 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 601765007 น.ส.ณฐัธิดา  มะลิหอม
737 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 601765013 น.ส.ภณัฑิรา  ศรีจนัทร์
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ท่ี หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
738 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 601765014 นายวทญัํู  ใกลพ้ดุซา
739 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 601765018 น.ส.กรรณิการ์  ศรีสมบติั
740 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 601765021 น.ส.พิยดา  ลือจนัทร์ดา
741 บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 601765023 นายอภิรัตน์  เจริญพร
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ท่ี หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
742 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 591790169 นายมนุชิต  ศิริสวสัด์ิ
743 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611890009 น.ส.ญานิกา  ทิศพรม
744 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611890010 น.ส.ณฐัธิกานต ์ ไชยลงัการ
745 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611890021 น.ส.พรมณี  ธิวงคเ์วียง
746 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611890031 น.ส.รัตนาภรณ์  ทกัษิณ
747 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611890037 น.ส.วิชุดา  อนนัทยศ
748 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611890043 นายสุรศกัด์ิ  สุนนัทะกุล
749 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611890055 นายวีรากร  ชูดวง
750 บญัชีบณัฑิต บญัชีบณัฑิต 611890058 น.ส.นารีรัตน์  ปันทะทา
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ท่ี หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
751 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทอ้งถ่ิน 591777253 นายเจษฎา  สุภาฤทธ์ิ
752 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทอ้งถ่ิน 591777254 นายพิชชานนท ์ จนัทร์หลวง
753 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทอ้งถ่ิน 601777002 น.ส.กรกนก  หวูผ่ะ
754 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทอ้งถ่ิน 601777011 นายกิตติพงศ ์ ไกลถ่ิน
755 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทอ้งถ่ิน 601777035 นายธนทั  สุวรรณกูล
756 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทอ้งถ่ิน 601777043 นายนภสักร  ถ่ินหลวง
757 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทอ้งถ่ิน 601777071 นายรัชพล  คาํวงั
758 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทอ้งถ่ิน 601777072 น.ส.รัญชิดา  ทาํลึก
759 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทอ้งถ่ิน 601777083 น.ส.วริษา  โพธินาม
760 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทอ้งถ่ิน 601777086 นายวิทวสั  สุนโย
761 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทอ้งถ่ิน 601777105 น.ส.สุธีรา  มาอุ่น
762 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทอ้งถ่ิน 601777125 นายเจนณรงค ์ ศรีสองสม
763 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทอ้งถ่ิน 601777126 นายชมพล  จวงเงิน
764 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทอ้งถ่ิน 601777137 นายณฐัพล  สุวรรณประภา
765 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 581770058 นายจิรทีปต ์ วงคข์ุนสาย
766 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 601770017 นายกิตติศกัด์ิ  รับแรง
767 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 601770019 น.ส.เกมิกา  จนัทร์กุลี
768 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 601770030 น.ส.จิราพร  ต้ือคาํ
769 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 601770036 นายเจษฎา  ธนูหงษ์
770 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 601770044 นายชลชาติ  ขนัธ์เสน
771 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 601770054 น.ส.ญานิสรา  ทองศรี
772 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 601770056 น.ส.ฐิตารีย ์ เปรมะยศวฒัน์
773 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 601770060 นายณฏัฐากร  หสักิจ
774 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 601770076 นายทิวากร  มหาวนั
775 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 601770094 น.ส.นลพรรณ  อินตารักษา
776 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 601770106 น.ส.ปภสัสร  เงินสจัจา
777 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 601770108 น.ส.ปองทิพย ์ จนัธิมา
778 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 601770113 น.ส.พรทิพย ์ ปานแกว้รัศมี
779 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 601770114 น.ส.พรปวีณ์  ทามณี
780 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 601770132 น.ส.ภทัรสุดา  จนัทาพนู
781 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 601770147 นายรัฐพล  จาํปา
782 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 601770173 น.ส.รสสุคนธ์  มหายศ
783 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 601770180 น.ส.สุชานาถ  พดุเกิด
784 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 601770186 นายเสรีภาพ  สุคนธสิทธ์ิ
785 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 601770188 น.ส.หรรษมน  อินต๊ะรักษา
786 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 601770189 นายอดิเรก  พลอยประเสริฐ
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ท่ี หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
787 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 601770193 น.ส.อภิชญา  เมืองนอ้ย
788 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 601770215 นายนนทวฒัน์  ใจจาน
789 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 601770220 นายภานุพงศ ์ ถาริน
790 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 601770224 นายสิริพงษ ์ ใจวรณ์
791 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 601770233 น.ส.พรพรรณ  ชุมภูพนัธ์
792 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 462770087 น.ส.นฤมล  เมืองมูล
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ท่ี หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
793 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 601459004 น.ส.ธญัลกัษณ์  ม่วงหวาน
794 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 601459009 น.ส.พลอยวรีย ์ นิทโน
795 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยไีฟฟ้า 591467015 นายธนเดช  โชครุ่งวฒัธนา
796 วิทยาศาสตรบณัฑิต ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 601456010 นายเมธาสิทธ์ิ  หงษค์าํ
797 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยสีารสนเทศ 561413009 นายประวิน  ช่ืนใจ
798 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยสีารสนเทศ 561413039 นายธนพงศ ์ ทองคาํฟู
799 วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยสีารสนเทศ 591413032 นายอนวฒัน์  พุม่เจริญ
800 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 561463016 นายวรภพ  ใจมา
801 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 561463069 นายชชัวาลย ์ วงคช์ยั
802 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 591463005 นายคมชาญ  แสนแสง
803 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 591463043 นายวีระยทุธ  ช่ืนแสน
804 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 601473009 น.ส.ขนิษฐา  ชยัพินิจ
805 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 601473023 น.ส.ธญัชนก  มงักะระ
806 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 601473024 น.ส.ธนัยช์นก  ทิคาํ
807 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 601473039 นายภานรินทร์  บุตรโคตร
808 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 601473058 น.ส.สุกฤตา  ชยัวงศ์
809 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 601473071 น.ส.อุไลพร  จารุเรืองสิริกุล
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ท่ี หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
810 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 581996003 นายโกวิทย ์ สุวรรณเขต
811 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 591996017 นายภาณุพนัธ์  โถเหลือง
812 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 601996001 น.ส.กนกวรรณ  ขติัวิชยั
813 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 601996003 นายกลยทุธ์  รัตนคาํ
814 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 601996004 นายจกัริน  วรรณรส
815 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 601996005 นายชนินทร์ชนม ์ มะโนคาํ
816 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 601996007 น.ส.โชติกา  จีนาแกว้
817 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 601996008 นายณฐัภทัร  พงษสุ์ข
818 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 601996010 นายนนทกร  ธินะ
819 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 601996012 นายบญัญวตั  บุญยวง
820 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 601996015 นายยศพนธ์  โพธิ
821 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 601996017 น.ส.วรรณิษา  ทาแกง
822 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 601996019 นายวีระศกัด์ิ  สมเคร่ือง
823 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 601996021 น.ส.ศุภสินี  แสงศกัด์ิ
824 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 601996027 น.ส.นนัทิชา  ลีประเสริฐสุนทร
825 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 601996028 นายภาณุพฒัน์  โยธิยา
826 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 601996029 นายสุทธิพนัธ์  วงศรั์ตนมจัฉา
827 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังาน 601996030 นายสมชาย  พงศเ์ทพ
828 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ 601999001 น.ส.กาญจนา  ดาบพิมพศ์รี
829 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ 601999002 นายเกียรติศกัด์ิ  อินทะโน
830 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ 601999005 น.ส.จิราภา  สงวนพนัธ์
831 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ 601999006 น.ส.จุฑาทิพย ์ ดินดาํ
832 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ 601999011 นายชิงชยั  แซ่หาญ
833 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ 601999016 น.ส.ณฐัธิดา  จนัทรประสิทธ์ิ
834 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ 601999017 นายณฐัธินนท ์ ป่ิงยา่
835 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ 601999018 นายณฐัพงษ ์ ภิรส
836 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ 601999020 น.ส.ณิกาญจน์  มุกดาสวรรค์
837 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ 601999034 นายพีรวฒัน์  มอยมี
838 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ 601999035 น.ส.ภวิกา  ปินะวนันา
839 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ 601999036 น.ส.ภทัทิยา  รักษาป่า
840 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ 601999039 น.ส.ลกัษณพร  หมูคาํ
841 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ 601999040 น.ส.ลกัษณาพร  กาศเกษม
842 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ 601999049 นายสิทธิชยั  แซ่กือ
843 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ 601999050 นายสิทธิชาติ  แซ่กือ
844 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ 601999052 น.ส.สุทธิดา  อินต๊ะชยัวงค์
845 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ 601999053 น.ส.สุภลกัษณ์  แซ่เต๋ิน
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ท่ี หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
846 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ 601999056 น.ส.อญัธิสา  ภูกองไชย
847 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ 601999057 น.ส.ชลิตา  สารปิง
848 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ 611599007 น.ส.พิมพช์นก  ตามนต์
849 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ 611599008 นายศุภกานต ์ สิทธิขนัแกว้
850 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ 611599016 น.ส.นิภาพร  โตสุพรรณ์
851 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์) 591998010 นายเวโรจน์  ยอดทองดี
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ท่ี หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
852 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 591700005 นายกอ้ย  คาํสาย
853 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 601700002 น.ส.กรรณิกา  แซ่ซง้
854 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 601700022 น.ส.จีราวรรณ  แซ่ลี
855 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 601700064 น.ส.นาแฮ  ลาหู่
856 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 601700077 น.ส.ปราณี  แซ่เฮ่อ
857 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 601700110 น.ส.วนิดา  แซ่ยา่ง
858 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 601700111 น.ส.วนิดา  บุญแกว้
859 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 601700119 น.ส.วิชุดา  ชนะฝัน
860 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 601700125 น.ส.วิไลพร  ฉตัรนาถวรกุล
861 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 601700132 น.ส.ศิริพร  แซ่จ๋าว
862 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 601700133 น.ส.ศิริวรรณ  แซ่จ๋าว
863 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 601700155 น.ส.สุวจี  เสาวภาคยศ์รีสกุล
864 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 601700166 น.ส.อรวรรณ  แซ่ล่ิว
865 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 601700176 น.ส.อายวิ  มาเยอะ
866 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 601700208 น.ส.ศุภมาส  กนัทรากรทิพ
867 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน 601700228 น.ส.วรรวิสา  สีดาพิมพ์
868 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีนเพ่ือการคา้ระหว่างประเทศ 601710017 น.ส.บูชู  เยต๊ะ
869 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีนเพ่ือการคา้ระหว่างประเทศ 601710018 น.ส.บูซอ  แชป้อ
870 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีนเพ่ือการคา้ระหว่างประเทศ 601710051 Mr.Fan  Xingyu
871 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 591799028 น.ส.ปภสัสร  คงมัน่
872 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 591799046 น.ส.ศศิณา  แสนเหลา
873 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 591799056 น.ส.สุพรรษา  เยมอ
874 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 591799078 น.ส.สุวรรณา  กระบวนสง่า
875 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 591799081 น.ส.อารดา  พนูผล
876 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 601799010 นายฐิติขนัธ์  วงัคาํ
877 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 601799028 นายพีรธชัพงศ ์ จนัทร์จ๋ี
878 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 601799038 น.ส.วิลาสินี  คาํอินทร์
879 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 601799042 น.ส.สกาวรักษ ์ เศวตสกาวพนัธ์
880 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 601799044 น.ส.หทยัชนก  คาํวนั
881 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 601799049 น.ส.โชติกา  ชาํนาญกิจ
882 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 601799051 น.ส.จิราพร  แซ่เต๋ิน
883 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 601799055 น.ส.ปุณยนุช  อินทรรุจิกุล
884 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น 601799057 น.ส.ภทัรวดี  ยือ๋รึ
885 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 581702080 นายภานุเดช  ทาอินนอ้ย
886 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 581702186 น.ส.นุชนาถ  จนัทร์คาํ
887 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 581702188 น.ส.สุภาณี  สุขยิง่
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ท่ี หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
888 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 591702144 น.ส.จีระภทัร์  กนัทะวงั
889 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 601702012 น.ส.ณฎัฐณิชา  วงควิ์ชยั
890 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 601702023 น.ส.ปวีณา  ชยัเรือน
891 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 601702039 น.ส.สุชญัญา  นอ้ยหมอ
892 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 601702040 น.ส.สุดารัตน์  อินต๊ะคาํ
893 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 601702055 นายภานุพงศ ์ วงศอิ์นทร์
894 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 601702058 น.ส.เจนจิรา  ทองมาก
895 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 601702064 น.ส.นิตยา  สางส้ิน
896 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 601702077 นายจกัรกริช  อุ่นเรือน
897 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสงัคม 601702094 น.ส.ชลลดา  โสตรแกว้
898 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 591771003 น.ส.กนกวรรณ  ดอนศิลา
899 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 591771012 นายเกรียงศกัด์ิ  ดวงแกว้
900 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 591771053 นายภราดร  จิราภทัร์
901 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 591771071 นายสยาม  เภารัตน์
902 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 601871023 น.ส.พิมพิกา  งานดี
903 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 611871001 น.ส.นํ้าฝน  อินทโภชน์
904 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 611871004 น.ส.วรรณิกา  ไชยมงคล
905 ศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 611871005 น.ส.ศิรภสัสร  ทาก๋อง
906 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 591764008 นายนฤเดช  พระวิสตัย์
907 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 601764004 น.ส.คาํแกว้  แซ่ยา่ง
908 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 601764008 น.ส.จุฑามาศ  ทาคาํ
909 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 601764013 นายณฐักมล  ยะนา
910 ศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 601764026 นายสุทธินยั  สมรวย
911 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 591781006 น.ส.กฤตยา  อุประคาํ
912 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 591781007 น.ส.กฤติยา  ยอดฝ้ัน
913 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 601781001 น.ส.กรรณิการ์  ช่ืนวิมลจิต
914 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 601781011 นายเกรียงศกัด์ิ  ม่ิงภูษา
915 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 601781013 นายจกัราช  ธรรมสอน
916 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 601781020 น.ส.จุฬาลกัษณ์  มูลหิน
917 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 601781022 น.ส.ชรินรัตน์  ทองสุข
918 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 601781025 น.ส.ช่อผกา  ชยัวรรณะ
919 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 601781028 น.ส.ณฐัณิชสรณ์  พทุธสุวรรณ
920 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 601781034 น.ส.ทรรศณนนท ์ กิจการ
921 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 601781042 น.ส.นวพร  กา้งยาง
922 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 601781043 น.ส.นญัชกานต ์ วงษพ์นัธุ์
923 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 601781062 นายยทุธพงศ ์ ทะริยะ
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ท่ี หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
924 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 601781064 น.ส.รัตนาภรณ์  สตันาโค
925 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 601781068 น.ส.วริศรา  คาํก๋อง
926 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 601781074 น.ส.ศิริวิไล  เพช็รชูศรี
927 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 601781076 น.ส.สกุณา  นาวา
928 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 601781077 น.ส.สนม  ไทยใหญ่
929 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 601781082 น.ส.สุทธิดา  พ่ึงนา
930 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 601781083 น.ส.สุภาพร  เงินแกว้
931 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 601781090 น.ส.สุวนนัท ์ มอญขาม
932 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 601781094 น.ส.อรอนงค ์ สมบติัใหม่
933 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 601781095 น.ส.อริสรา  แซโดะ
934 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 601781096 น.ส.อญัชลิกา  อภิสุนทรกุล
935 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 601781100 น.ส.ฤดี  แซ่พาณิชย์
936 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 621881004 น.ส.สุกญัญา  ชูหม่ือกู่
937 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 621881006 Miss Quan  Yijin
938 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 621881007 Miss Xu  Xiulian
939 ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการการท่องเท่ียว 621881008 Miss Qi  Linzhuoma
940 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 591706121 น.ส.อินทิรา  ชยัมงคล
941 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 601706001 น.ส.กนกวรรณ  กางทอง
942 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 601706002 น.ส.กรนิการ์  นยัต๊ิบ
943 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 601706005 นายกฤษณพงษ ์ งามจรัสศรีวิชยั
944 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 601706009 น.ส.ขวญัฤทยั  ไชยมงคล
945 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 601706011 น.ส.จตุพร  ประทุมมา
946 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 601706013 น.ส.จริยา  แซ๋จ๋าว
947 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 601706014 นายจกัรพงศ ์ พรหมมา
948 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 601706018 น.ส.ชนาภา  เตปินใจ
949 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 601706019 น.ส.ชนาภา  ฟองการ
950 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 601706023 น.ส.ณฐัชา  อุตกนัทา
951 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 601706028 น.ส.ดวงกมล  ยงเขตรการณ์
952 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 601706031 นายทวีศกัด์ิ  เหลาประเสริฐ
953 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 601706033 น.ส.ธญัญลกัษณ์  ธนะสิทธ์ิ
954 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 601706040 น.ส.เบญจวรรณ  กาดใจเข็ม
955 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 601706047 น.ส.พรนภา  ทิพพะมงั
956 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 601706048 น.ส.พรพรรณ  เตมีศกัด์ิ
957 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 601706051 นายธนิก  ธุวะคาํ
958 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 601706052 น.ส.พิมประภา  ดาํรงธนาวรกุล
959 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 601706054 น.ส.พิมพน์ภา  จูเปาะ
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ท่ี หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
960 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 601706058 น.ส.มยรีุ  สนัติจรูญ
961 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 601706063 น.ส.วนิดา  ฤดีเลิศโภคิม
962 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 601706065 นายวนัจกัร  ทบัทิมแท้
963 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 601706069 น.ส.สายรุ้ง  ทะริยะ
964 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 601706075 น.ส.สุภาพร  คาํเรือง
965 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 601706080 นายพิมลวรรณ  วนัดี
966 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 601706082 น.ส.อภสัรา  บุญฤทธ์ิ
967 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 601706089 น.ส.จิราพชัร  เพชรศรีจนัทร์
968 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 601706090 น.ส.จิราภรณ์  สอนแกว้
969 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 601706093 นายณฐัพล  อุตแกว้
970 ศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม 601706096 น.ส.นวพร  ชาติดง
971 ศิลปศาสตรบณัฑิต การโรงแรม 621806001 น.ส.ณิชกานต ์ ใจจุมปา
972 ศิลปศาสตรบณัฑิต การโรงแรม 621806002 น.ส.ผกากรอง  พ่ึงบา้น
973 ศิลปศาสตรบณัฑิต การโรงแรม 621806003 น.ส.ภาวินี  สมจิตร
974 ศิลปศาสตรบณัฑิต การโรงแรม 621806004 น.ส.อญัชลี  เรืองวฒิุ
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ท่ี หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
975 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ 581479029 น.ส.ลภสัรดา  ทวีเสนียพิ์ชญ์
976 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ 591479023 นายพีรศกัด์ิ  แสนวงคค์าํ
977 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ 601479003 นายกิตติศกัด์ิ  แกว้ลงักา
978 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ 601479004 นายไกรศร  อรินต๊ะทราย
979 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ 601479008 น.ส.ชนิดา  พลเยีย่ม
980 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ 601479009 น.ส.ชนิษฐา  ทองประเสริฐ
981 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ 601479012 น.ส.ณฐัฐินี  งามตา
982 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ 601479015 นายดนุพนัธ์  ศรีธิ
983 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ 601479022 นายบุณยพฒัน์  ณ ลาํปาง
984 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ 601479025 นายพิชิตศึก  จนัทนากูล
985 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ 601479027 น.ส.ภนัทิลา  ฟเูฟ่ือง
986 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ 601479034 น.ส.ลฎาภา  ธนงคพิ์ชเญศ
987 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ 601479039 นายวฒิุชยั  ถามูล
988 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ 601479046 นายอนุวฒัน์  รอบรัมย์
989 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ 601479047 น.ส.อศัวินี  กลมเกล้ียง
990 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ 601479048 นายอษัฎาวธุ  เครืออินตา
991 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ 601479051 นายพงศพ์ล  นาใจ
992 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ 601479052 นายรณชยั  ชยัลงักา
993 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ 601479056 นายธนัวา  สายใจ
994 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ 601479059 น.ส.แสงนวล  คาํดี
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ท่ี หลกัสูตร สาขาวิชา รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกุล
995 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต การสร้างเสริมสุขภาพผูสู้งวยั 601419002 น.ส.จริยาภรณ์  กนัทะวี
996 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต การสร้างเสริมสุขภาพผูสู้งวยั 601419003 น.ส.ทองดี  คาํแกว้
997 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต การสร้างเสริมสุขภาพผูสู้งวยั 601419004 น.ส.พิชญา  เรือนหลวง
998 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต การสร้างเสริมสุขภาพผูสู้งวยั 601419005 น.ส.ศิริรัตน์  ชยัวงศ์
999 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต การสร้างเสริมสุขภาพผูสู้งวยั 601419007 น.ส.สโรชา  พรมตนั

1000 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต การสร้างเสริมสุขภาพผูสู้งวยั 601419010 น.ส.สุภาวดี  มหามิตร
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