
ล ำดับ รหัสประจ ำตัวนิสิต ช่ือ - นำมสกุล สำขำวิชำ หมำยเหตุ

1 63199110024 นางสาว จณัญญา สุวรรณฉาย  ตจวิทยา

2 63199110025 นางสาว จิรักษา ตรีธนูชัย  ตจวิทยา

3 63199110026 นางสาว เบญญาภรณ์ ก่ังเซ่ง  ตจวิทยา

4 63199110030 นางสาว วราลี เสรีพันธ์พานิช  ตจวิทยา

5 63199110031 นางสาว ศิริณัณ ไทยถิรโรจน์  ตจวิทยา

6 63199110058 นางสาว โชติรส ศรีเทพ  วิทยาศาสตรศึกษา

7 63199110059 นางสาว ภคพร สุวรรณหงษ์  วิทยาศาสตรศึกษา

8 63199110073 นางสาว กานต์กวี ทองวงษ์  การตลาด

9 63199110098 นางสาว ณัฐรดา ประดับวิทย์  วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย

10 63199110113 นางสาว ศรัญญา สุขบัญชา  กายภาพบ าบัด

11 63199110114 นาย ธัชพงศ์ อมรสิริวัชร์ วิศวกรรมโยธา

12 63199110115 นาย พิชญภูมิ โพธ์ิสิตวรุฬห์ วิศวกรรมโยธา

13 63199110116 นาย วรธร ไทรชมภู วิศวกรรมโยธา

14 63199110121 นาย ศตวรรษ บุตรคล้อ  วิศวกรรมชีวการแพทย์

15 63199120012 นาย วิระศักด์ิ วิระศักด์ิ กุลฉะวะ *ทดลองศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา

16 63199120044 นาย สามารถ ดีพิจารณ์ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย

17 63199120050 นาย ธนฤทธ กองศิลป์ พัฒนศึกษาศาสตร์

18 63199130011 นาย ณัฐรัตน์ ผดุงถ่ิน  การบริหารการศึกษา

19 63199130013 นางสาว ทรงพร อุดรพันธ์  การบริหารการศึกษา

20 63199130014 นางสาว นาริพรรณ เขียวเล่ง  การบริหารการศึกษา

21 63199130021 นางสาว วิศณี รัตนพงษ์  การบริหารการศึกษา

22 63199130039 นาย อัษฎางค์กร บุญญาติ วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

23 63199130056 นาย ปาณัสม์ ภัทรปกรณ์  วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

24 63199130084 นางสาว ผกามาศ มินเดอร์  จิตวิทยาพัฒนาการ

25 63199130085 นางสาว พิมพ์ใจ งามแสง  จิตวิทยาพัฒนาการ

26 63199130086 นางสาว ช่อแก้ว ปทานุคม  จิตวิทยาพัฒนาการ

27 63199130096 นางสาว สิริการย์ ธีระกุลประเสริฐ จิตวิทยาพัฒนาการ

28 63199130099 นาย ตรีวิทย์ พิณเขียว  วิทยาศาสตรศึกษา

29 63199130102 นาย วรพชร วงษ์ประทีป คณิตศาสตร์

30 63199130103 นาย สมชาย โพธิจาทุม คณิตศาสตร์

31 63199130113 นาย นราธิป ผ่องนรา วิทยาการข้อมูล

32 63199130121 นาย วีระเดช จรัสชัยศรี  วิทยาการข้อมูล

33 63199130131 นาย มโน สมุทระประภูต  การจัดการทางสังคม

34 63199130133 พระมหา สุคนธ์ ม่ันคงวาจา  การจัดการทางสังคม

35 63199130142 นาย เฉลิมชนม์ กรีหิรัญ  สังคมศึกษา

36 63199130195 นาย ธวัชชัย ยอดจันทร์ สุขศึกษาและพลศึกษา

37 63199130206 นาย วรพจน์ ทองเพ็ชร การจัดการการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ
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38 63199130226 นาย สุจินดา โพธ์ิพ่ึง  ศิลปศึกษา

39 63199130227 นางสาว สุชาดา ยุรศักด์ิ ศิลปศึกษา

40 63199130229 นางสาว ณัฐกานต์ อยู่ก่ิม  ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย

41 63199130230 นางสาว นันทภรณ์ เทพพิทักษ์  ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย

42 63199130236 นางสาว รัชยา ศิริพันธ์ุ การออกแบบเพ่ือธุรกิจ

43 63199130241 นางสาว ชณจันทร์ วงศ์แสงเอ่ียม  จิตวิทยาประยุกต์

44 63199130243 นางสาว ฐิติพร ชาวงษ์  จิตวิทยาประยุกต์

45 63199130254 นางสาว รสจรินทร์ เกิดช่วย จิตวิทยาประยุกต์

46 63199130260 นาง อารียา นีลสัน จิตวิทยาประยุกต์

47 63199130286 นาย อดิศร ทองดี *ผ่านแบบมีเง่ือนไข เทคโนโลยีการศึกษา

48 63199130287 นางสาว อภิชญา ช่ืนชอบ เทคโนโลยีการศึกษา

49 63199130290 นางสาว ประภัสสรา สงค์พิมพ์ วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

50 63199130303 นางสาว จันธิมา ใจวงค์ วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

51 63199130334 นาย รณชัย ศรีสงคราม  ชีววิทยา

52 63199130355 นางสาว ณัฐรดา ทองกล่ิน  ภูมิสารสนเทศ

53 63199130356 นาย คิมหันต์ พวงเกตุ การจัดการทางสังคม

54 63199130364 นางสาว อินทุอร ผลทับทิม  การจัดการทางสังคม

55 63199130371 นาย สิริชัย สุวรรณี  นโยบายและการจัดการสาธารณะ

56 63199130372 นางสาว สุจิตตรา เทพเทียน *ผ่านแบบมีเง่ือนไข  นโยบายและการจัดการสาธารณะ

57 63199130379 นางสาว ดิษลดา เพชรเกล้ียง สังคมศึกษา

58 63199130381 นาย ธฤต ทองก้อน  สังคมศึกษา

59 63199130384 นางสาว นิศาชล โคจร  สังคมศึกษา

60 63199130388 นาย อานนท์ จันทรมุข  สังคมศึกษา

61 63199130389 นางสาว กัญจนพร ผู้งาม  สุขศึกษาและพลศึกษา

62 63199130390 นางสาว กัลยารัตน์ ผู้งาม  สุขศึกษาและพลศึกษา

63 63199130412 นาย จตุพร แสนบอโด *ทดลองศึกษา  ศิลปศึกษา

64 63199130415 นางสาว ทิพนารี วีรวัฒโนดม  ศิลปศึกษา

65 63199130417 นางสาว เสาวลักษณ์ รัตนแก้ว *ผ่านแบบมีเง่ือนไข  ศิลปศึกษา

66 63199130420 นาย ฑีฆภัส สนธินุช ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย

67 63199130435 นาย กิตต์ิวิรุจน์ เจริญเรืองรังสี  การออกแบบเพ่ือธุรกิจ

68 63199130440 นางสาว พัชราภรณ์ พวงสมบัติ  การออกแบบเพ่ือธุรกิจ

69 63199130441 นาย วีรภัทร เพชรสูงเนิน  การออกแบบเพ่ือธุรกิจ

70 63199130453 นาย ธนกฤติ กองศิลป์  จิตวิทยาประยุกต์

71 63199130455 นาย พงศธร โคตรโนนกอก *ผ่านแบบมีเง่ือนไข  จิตวิทยาประยุกต์

72 63199130459 นางสาว ศิริลักษณ์ เจริญสุข  จิตวิทยาประยุกต์

73 63199130460 นาง สิริพร อ าพันวงษ์  จิตวิทยาประยุกต์

74 63199130467 นาย อภิวุฒิ เชนรัตน์ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย

75 63199130472 นางสาว พรรณรวี สิทธิรัตน์  การจัดการ

76 63199130490 นางสาว ธนัญญา แสวงหาบุญ  การตลาด

77 63199130496 นางสาว สกุนดี รักนิสัย  การตลาด



78 63199130508 นางสาว จันทรี แซมทอง  วิทยาการการประเมิน

79 63199130511 นาย วีรชิต ต้ังศิริวัฒนวงศ์  วิทยาการข้อมูล

80 63199130522 นางสาว สุชานาถ รักแดง  การตลาด

81 63199130599 นาย ชยน ยาหัส วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย

82 63199130600 นางสาว ศิริญญา คนซ่ือ  การบริหารการศึกษา

83 63199130601 นางสาว จิรฌา โชติปิยวานิช  การบริหารการศึกษา

84 63199130602 นาย สุภกฤษฎ์ิ ศักด์ิสูง  ภาษาศาสตร์

85 63199130603 นาย ชวินโรจน์ ลิขิตเจริญสกุล  ส่ือและนวัตกรรมส่ือสาร

86 63199130605 นางสาว ทัศนา ประดับนาค *ผ่านแบบมีเง่ือนไข การบริหารการศึกษา

87 63199130606 นางสาว เกษวราภรณ์ วงษ์พิมพ์  วิทยาการเภสัชภัณฑ์

88 63199150010 นายSATTAPONG SAWATSUPAPHOn การจัดการการอุดมศึกษา

89 63199150011 นายรวีโรจน์ สิงห์ล าพอง *ผ่านแบบมีเง่ือนไข การจัดการการอุดมศึกษา

90 63199150016 นางสาวจุฑาภรณ์ แสนเพ็ชร *ผ่านแบบมีเง่ือนไข การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา

91 63199150018 นางสาวธัญญลักษณ์ เวชชศาสตร์*ผ่านแบบมีเง่ือนไขมีเง่ือนไข การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา

92 63199150035 นายวิเชียร สุขจันทร์ *ผ่านแบบมีเง่ือนไข วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

93 63199150041 นางสาวปิยะนุช เลาศรีรัตนชัย  ภาษาและการส่ือสารสากล

94 63199150042 นายณัฐพงษ์ ชัยพัฒน์ปรีชา *ผ่านแบบมีเง่ือนไข  ภาษาและการส่ือสารสากล

95 63199150051  นางสาวรวีอร ท่วมสุข  จิตวิทยาประยุกต์

96 63199150061 นายพิพัฒน์ จรัสเพ็ชร *ผ่านแบบมีเง่ือนไข  ศิลปวัฒนธรรมวิจัย

97 63199150063 นางสาววันศนิ กระจ่างยุทธ *ทดลองศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมวิจัย

98 63199150064 นางสาวนิติพรรณ สุวาท *ทดลองศึกษา  ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย

99 63199150065  นางสาวสีน้ า คล้ายวงศ์ *ผ่านแบบมีเง่ือนไข  ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย

100 63199150072  นายเสฏฐนันท์ ช่อฟ้า พัฒนศึกษาศาสตร์

101 63199150081 นางสาวพัสวรรณ ศรีลาน  ภาษาไทย

102 63199150086 นายธานี เขียดทอง ภาษาและการส่ือสารสากล

103 63199150092 นางสาวพัชรี สีส่อง *ทดลองการศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา

104 63199150102 นายภาสกร ยุรวรรณ การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

105 63199150105 นางสาวอรัญญ์ชยาต์ บุญชูกิตติยศ  การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

106 63199150111 นางสาวพิมพ์นภัสสรา หงษ์จ้อย  จิตวิทยาประยุกต์

107 63199150119 นายภาณุรัชต์ บุญส่ง ศิลปศึกษา

108 63199150140 นางสาวชญานันท์ ไชยสอาด  ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย

109 63199150141 นายณัฐพล ดีค า  ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย

110 63199150154 นางสาวเฌอณรินทร์ วรรณรัตนางกูร  การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

111 63199150186  นายเป็นปล้ืม เชยชม *ผ่านแบบมีเง่ือนไข  การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

112 63199150187  นางสาวจิระวรรณ ยืนย่ัง  การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร


