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ช่ือ-นามสกุล                            คณะ
นางสาว กมลชนก มหารักษิต คณะครุศาสตร์
นางสาว กมลวรรณ เดชฐิติ คณะครุศาสตร์
นาย กรินทร์ อนรัุตน์ คณะครุศาสตร์
นางสาว คมขวญั นนัติชยั คณะครุศาสตร์
นางสาว แคทรียา แย้มผิว คณะครุศาสตร์
นางสาว จารุวรรณ ส าราญ คณะครุศาสตร์
นางสาว จารุวรรณ สุม่มาตร คณะครุศาสตร์
นางสาว จิดาภา คงประดิษฐ์ คณะครุศาสตร์
นางสาว จิตบญุญา วงศ์มัน่ คณะครุศาสตร์
นางสาว จฑุามาศ อเุทน คณะครุศาสตร์
นางสาว เจนจิรา พงษ์แตง คณะครุศาสตร์
นางสาว เจียระไน ปานสาลี คณะครุศาสตร์
นางสาว ชตุินนัท์ อินทร์ดา คณะครุศาสตร์
นางสาว ณฐัสดุา แจ้งปยุ คณะครุศาสตร์
นางสาว ณิชนนัทน์ วริิยสถิตย์กลุ คณะครุศาสตร์
นางสาว ทวิตา ผดุผาด คณะครุศาสตร์
นางสาว ธนัธีรา อินทร์รุ่ง คณะครุศาสตร์
นางสาว ธิติธาดา ศรีบญุโรจน์ คณะครุศาสตร์
นาย ธีราวฒัน์ พวงพนัธุ์ คณะครุศาสตร์
นางสาว นฐัพร เสมียนสิงห์ คณะครุศาสตร์
นาย ประยรู ผิวรักษา คณะครุศาสตร์
นางสาว พนาวรรณ นิลโสม คณะครุศาสตร์
นางสาว พชัรากร แจ่มกลดั คณะครุศาสตร์
นางสาว พชัรินทร์ พกัพนัธุ์ คณะครุศาสตร์
นางสาว พิไลวรรณ โพธ์ิเขียว คณะครุศาสตร์
นางสาว เพชรรินทร์ ล้วนงาม คณะครุศาสตร์
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ช่ือ-นามสกุล                            คณะ
นางสาว ภทัราลี แน่นอน คณะครุศาสตร์
นางสาว ยธิุภา บญุช่วย คณะครุศาสตร์
นางสาว รัตนกร โพธ์ิศรี คณะครุศาสตร์
นางสาว วรรณนิศา ชิดทะวงค์ คณะครุศาสตร์
นางสาว วราภรณ์ ดีคง คณะครุศาสตร์
นาย วินยั ใหญ่ย่ิง คณะครุศาสตร์
นางสาว วิไล คลองสามสิบ คณะครุศาสตร์
นางสาว วิศารัตน์ สมบรูณ์พงษ์ คณะครุศาสตร์
นางสาว วีระวรรณ อินวารี คณะครุศาสตร์
นางสาว ศรีพตัรา แพพิพฒัน์ คณะครุศาสตร์
นางสาว ศศิชา นาแพง คณะครุศาสตร์
นางสาว ศศิวิมล คลี่พนัธุ์ คณะครุศาสตร์
นางสาว ศศิวิมล นาคประดิษฐ์ คณะครุศาสตร์
นางสาว สิริจนัทรา ลนุชยัภา คณะครุศาสตร์
นางสาว สิริรัตน์ เจียงสกลุ คณะครุศาสตร์
นางสาว สกุญัญา ฉาบฉิมพลี คณะครุศาสตร์
นางสาว สดุา มนัปอ คณะครุศาสตร์
นางสาว สดุารัตน์ ทองคล้าย คณะครุศาสตร์
นางสาว สนิุษา หอมล าดวน คณะครุศาสตร์
นางสาว สพุตัรา ด้วงสีดา คณะครุศาสตร์
นางสาว หทัยา บญุล้อมก าเงิน คณะครุศาสตร์
นางสาว อมรรัตน์ เกตคุง คณะครุศาสตร์
นางสาว อรอมุา สารการ คณะครุศาสตร์
นางสาว อจัฉรา  พรมแดง คณะครุศาสตร์
นางสาว อชุกุร ชยัประภา คณะครุศาสตร์
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ช่ือ-นามสกุล                            คณะ
นางสาว Shi Mengying คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์
นาย จิราวฒุิ นวมกระจ่าง            คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์
นางสาว เจนจิรา ศนูย์กลาง คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์
นางสาว ชดัณภา ศิลปรัศมี คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์
นางสาว ฑิณฐัดากรณ์ ค าวดัไทร        คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์
นางสาว ณฐัธิดา จิตต์สวสัด์ิไทย        คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์
นางสาว ประภสัสร วงศ์จนัทร์            คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์
นางสาว ปานทิพย์ รังสวสัด์ิจิตร         คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์
นางสาว ไพลิน อทุมุพรัิตน์ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์
นาย ภสัสญั สินธศุร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์
นางสาว ยศวดี เขียวคล้าย คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์
นางสาว วลยัพร เหมราช คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์
นางสาว วิลาวลัย์ บญุลอด คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์
นางสาว ศิรินภา ลาภเชษฐา คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

นางสาว กนกพร ประยงค์ข า วิทยาลยันวตักรรมการจดัการ
นาย กฤตพงษ์ วงศ์กาฬสินธุ์ วิทยาลยันวตักรรมการจดัการ
นาย กิตติพงศ์ เทียนสนอง วิทยาลยันวตักรรมการจดัการ
นางสาว เกษมณี มหิพนัธุ์ วิทยาลยันวตักรรมการจดัการ
นางสาว เกสรา สินทรัพย์ วิทยาลยันวตักรรมการจดัการ
นางสาว จนัทิวา เศษบญุ วิทยาลยันวตักรรมการจดัการ
นางสาว จฑุาทิพย์ ศรีสวสัด์ิ วิทยาลยันวตักรรมการจดัการ
นาย ธีระศกัด์ิ พานพกินุ วิทยาลยันวตักรรมการจดัการ
นาย บดินทร์ สารศรี วิทยาลยันวตักรรมการจดัการ
นาย ปราโมทย์ อินมัน่ วิทยาลยันวตักรรมการจดัการ
นาย ปิติพฒัน์ คงครบ วิทยาลยันวตักรรมการจดัการ
นางสาว ศศิธร โสระธิวา วิทยาลยันวตักรรมการจดัการ
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ช่ือ-นามสกุล                            คณะ
นางสาว ศภุรัตน์ สนิฐวรา วิทยาลยันวตักรรมการจดัการ
นางสาว สภุาพร พงษ์ศรี วิทยาลยันวตักรรมการจดัการ
นางสาว เหมือนฝัน พินดอน วิทยาลยันวตักรรมการจดัการ
นาย อภิสทิธ์ิ โพธ์ิค า วิทยาลยันวตักรรมการจดัการ
นางสาว อมรรัตน์ วินยักลุนิรัตน์ วิทยาลยันวตักรรมการจดัการ
นางสาว อรพรรณ แก้วปลัง่ วิทยาลยันวตักรรมการจดัการ

อาจารย์
นางสาว นฏัภรณ์ พลูภกัดี คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์
นางสาว พชัรินทร์ ร่มโพธ์ิช่ืน คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์
นางสาว มนตรัส มณีศร วิทยาลยันวตักรรมการจดัการ


