


ล ำดับ รหัสนักศึกษำ คณะ
1 590110127 นาย ธเนศวร นามแสน มนุษยศาสตร์
2 610110320 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ ศรีรัตน์ มนุษยศาสตร์
3 610110377 นาย ธนโชติ สืบจากถ่ิน มนุษยศาสตร์
4 610210042 นาย ชัยณรงค์ มณีวงค์ ศึกษาศาสตร์
5 610210073 นาย ศุภวิชญ์ มูลชนะ ศึกษาศาสตร์
6 610210088 นาย นนทวัฒน์ ภู่ตระกูล ศึกษาศาสตร์
7 610210105 นาย สหัสวรรษ บุญสงค์ ศึกษาศาสตร์
8 610210148 นาย กิตต์พิพัฒน์ ป้ันประเสริฐ ศึกษาศาสตร์
9 610210149 นาย จิรพันธ์ุ มณีสาร ศึกษาศาสตร์

10 610210163 นาย ศิวัช หลงสมบุญ ศึกษาศาสตร์
11 610210195 นาย พีรพงษ์ เกตุแก้ว ศึกษาศาสตร์
12 611810067 นาย ต้นสาย รักษ์ชนะ การส่ือสารมวลชน
13 611810218 นาย ณัฐพล แช่มตา การส่ือสารมวลชน
14 620210069 นาย กฤตภูมิ เผ่ากันทะ ศึกษาศาสตร์
15 620510277 นาย ธนโชติ ค าอินบุตร วิทยาศาสตร์
16 620510413 นาย ธวัชชัย สร้อยโพธ์ิ วิทยาศาสตร์
17 620510567 นาย ประชาวุฒิ ใจช่วย วิทยาศาสตร์
18 620510570 นาย ผาแพงเมือง สุขเกษม วิทยาศาสตร์
19 620610409 นาย พรเทพ รัตนเรืองอ าไพ วิศวกรรมศาสตร์
20 620610693 นาย วิทย์ชัยยศ ยศบุรุษ วิศวกรรมศาสตร์
21 620810199 นาย นพคุณ ดูการดี เกษตรศาสตร์
22 621610251 นาย ภานุวัฒน์ สุขอินต๊ะ เศรษฐศาสตร์
23 621910026 นาย ธีรภัทร ทองสมบูรณ์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
24 622115505 นาย HAOCHENG HE ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
25 630110348 นาย แจน วิลเลียม สตีนบีค มนุษยศาสตร์
26 630210105 นาย จตุพล ชอบค้า ศึกษาศาสตร์
27 630210180 นาย ธงไท ขวาไทย ศึกษาศาสตร์
28 630210198 นาย ภูตะวัน ปัญญาอินทร์ ศึกษาศาสตร์
29 630210199 นาย ภูพงศ์พี ต๊ิบเต็ม ศึกษาศาสตร์
30 630210327 นาย ภาณุวิชญ์ ขวัญม่ัน ศึกษาศาสตร์
31 630310158 นาย ธวัชชัย เสมอเช้ือ วิจิตรศิลป์
32 630310161 นาย ธีรนัย มิหายศ วิจิตรศิลป์
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33 630310163 นาย บุญเลิศ จ าปารวด วิจิตรศิลป์
34 630310258 นาย ศราวุฒิ สะตะ วิจิตรศิลป์
35 630510074 นาย สหรัถ ศรีสวรรค์ วิทยาศาสตร์
36 630510551 นาย บุรัสกร เรือนก้อน วิทยาศาสตร์
37 630515006 นาย พุทธิพงศ์ ธีระแนว วิทยาศาสตร์
38 630610041 นาย ณัฐวุฒิ ใจวงศ์ วิศวกรรมศาสตร์
39 630810037 นาย ธนัทณัฏฐ เอ่ียมพงษ์ไพฑูรย์ เกษตรศาสตร์
40 630810203 นาย ต่อเน่ือง จันทร์น้อย เกษตรศาสตร์
41 630810369 นาย ศุภกร รุ่งวิวัฒนากุล เกษตรศาสตร์
42 631310222 นาย วรวิช โอสถานนท์ อุตสาหกรรมเกษตร
43 631512093 นาย นิรัติ ดุเหว่า บริหารธุรกิจ
44 632110003 นาย กรวิทย์ กังวานไกร ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
45 632110107 นาย อาณัติ ข่ายแก้ว ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ คณะ
1 620410017 นาย โชติ วีระกุล สังคมศาสตร์
2 621510326 นาย อภิสิทธ์ิ นันไชย บริหารธุรกิจ
3 630410010 นาย คอลิค เหมแก้ว สังคมศาสตร์
4 610310181 นาย สุภาพงษ์ ดีวงศ์ วิจิตรศิลป์
5 632010091 นาย พุฒิพัฒน์ สาระทันธนสุเมธ นิติศาสตร์
6 630610543 นาย ธนากร มณีสาย วิศวกรรมศาสตร์
7 630410002 นาย กรณ์ธนัตถ์ รามณรงค์ สังคมศาสตร์
8 631410050 นาย ภากร ไชยสุกุมาร สัตวแพทยศาสตร์
9 611910048 นาย ชิษณุพงศ์ ภาณุภาส รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

10 620610083 นาย ปราโมทย์ สมคะเน วิศวกรรมศาสตร์
11 630310035 นาย สหรัฐ โปธิ วิจิตรศิลป์
12 632110071 นาย ภควัต ไชยค า ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
13 630210150 นาย ธรรมวิจย์ รอดพิทักษ์ ศึกษาศาสตร์
14 610610065 นาย พัฒนพงศ์ สงวนศิลป์ วิศวกรรมศาสตร์
15 630612038 นาย อภิปุริส สุวรรณพันธ์ วิศวกรรมศาสตร์
16 610210172 นาย กิตติพงศ์ สุจริตไพบูลย์ ศึกษาศาสตร์
17 610510555 นาย ต๋ีเล็ก ลุงต๋า วิทยาศาสตร์
18 620210132 นาย ตราภูมิ เข่ือนค า ศึกษาศาสตร์
19 620510660 นาย รัฏชพล ปุกค า วิทยาศาสตร์
20 610210152 นาย ธนภัทร ไชยขันธ์ ศึกษาศาสตร์
21 630410050 นาย รัฐศาสตร์ ผ่องอ่วย สังคมศาสตร์
22 630810352 นาย วิศรุต ศรีค ามูล เกษตรศาสตร์
23 631512086 นาย นรุตม์ จันทร์แก้ว บริหารธุรกิจ
24 632110032 นาย เทวฤทธ์ิ วิสิษฐยุทธศาสตร์ ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
25 632110036 นาย ธนภัทร นิติวิริยะสกุล ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
26 632110091 นาย ศรัณย์ พงศิริแสน ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
27 610510156 นาย ปุริม สันติพนารักษ์ วิทยาศาสตร์
28 631510203 นาย ภาศกร สุวรรณรัตน์ บริหารธุรกิจ
29 620110553 นาย ณรงค์ธร สิงห์ไชย มนุษยศาสตร์
30 620112014 นาย เจียเฉียง เฉิน มนุษยศาสตร์
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31 620510645 นาย ธีรศักด์ิ ต๊ะต้นต้อง วิทยาศาสตร์
32 610210294 นาย พจนินท์ สุธรรม ศึกษาศาสตร์
33 631610104 นาย ณัฐกฤษฎ์ิ หนูมโน เศรษฐศาสตร์
34 630510238 นาย กิตตินันท์ แก้วคง วิทยาศาสตร์
35 630310307 นาย ษัฑวัต สระแกทอง วิจิตรศิลป์
36 630510356 นาย ธีรพงษ์ วัฒนา วิทยาศาสตร์
37 630210175 นาย ชนกันต์ อินตุ้ย ศึกษาศาสตร์
38 630612135 นาย ภูรินท์ ปวนรัตน์ วิศวกรรมศาสตร์
39 611510322 นาย สิรภพ นามวงษ์ บริหารธุรกิจ
40 631510235 นาย วิชยุตม์ นุชทองม่วง บริหารธุรกิจ
41 620510634 นาย กิตติศักด์ิ ล าน้อย วิทยาศาสตร์
42 630210220 นาย ทิวากร จันทะคูณ ศึกษาศาสตร์
43 631615065 นาย โอภากุล ศรีเรือน เศรษฐศาสตร์
44 620610640 นาย พัฒนันท์ สังขรัตน์ วิศวกรรมศาสตร์
45 630610178 นาย พชร จิตตสาตรา วิศวกรรมศาสตร์



 ล ำดับ รหัสนักศึกษำ คณะ
1 600210267 นาย นิพนธ์ โนนวังชัย ศึกษาศาสตร์
2 600210277 นาย วัชระ ตะสิงห์ ศึกษาศาสตร์
3 600210314 นาย วัชรพล ผดุงเกียรติสรร ศึกษาศาสตร์
4 610110124 นาย นภสินธ์ุ ใจจาน มนุษยศาสตร์
5 610110179 นาย ศตวรรษ ผุดผ่องพรรณ มนุษยศาสตร์
6 610110391 นาย พีรภัทร ไชยวงศ์ มนุษยศาสตร์
7 610110411 นาย อภิสิทธ์ิ ใจค าลือ มนุษยศาสตร์
8 610110516 นาย ศราวุธ ศรีหาคลัง มนุษยศาสตร์
9 610210014 นาย นิติภูมิ มูลไชย ศึกษาศาสตร์

10 610210068 นาย วรพงษ์ นาคเมือง ศึกษาศาสตร์
11 610210205 นาย เหนือภูมิ สาทะ ศึกษาศาสตร์
12 610210209 นาย จิรพงศ์ แน่นอุดร ศึกษาศาสตร์
13 610210212 นาย ณฐชนนท์ ธรรมจันตา ศึกษาศาสตร์
14 610210213 นาย ณัชนนท์ วงษ์มี ศึกษาศาสตร์
15 610210220 นาย ธีระยุทธ พวงบุบผา ศึกษาศาสตร์
16 610210229 นาย วีรชน กัลยาวุฒิ ศึกษาศาสตร์
17 610210291 นาย เดชาวัต แน่นอุดร ศึกษาศาสตร์
18 610310255 นาย ทินภัทร ศักด์ิวัชระ วิจิตรศิลป์
19 610510183 นาย วิพุธ เอ้ือพิทักษ์สกุล วิทยาศาสตร์
20 610510231 นาย ณัฐนนท์ คุณารักษ์ วิทยาศาสตร์
21 610610093 นาย ศุภกิตต์ิ ค าใส วิศวกรรมศาสตร์
22 610610359 นาย กฤษดา กุลสิงห์ วิศวกรรมศาสตร์
23 610610427 นาย นัทธพงศ์ เพ่ิมทวี วิศวกรรมศาสตร์
24 610610648 นาย มงคล บัวบาน วิศวกรรมศาสตร์
25 610810018 นาย ไพศาล ลักษณ์เจริญสุข เกษตรศาสตร์
26 610810199 นาย ธนชาติ จีจอม เกษตรศาสตร์
27 611510305 นาย พัชรพล วังทา บริหารธุรกิจ
28 611910135 นาย ภูรินทร์ สุขทรัพย์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
29 611910247 นาย อนุภาพ ข้องเก่ียวพันธ์ุ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
30 612010024 นาย ธิติวุฒิ เภตรา นิติศาสตร์
31 612110045 นาย ธราดล คงถึง ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
32 620110166 นาย เดชา การะทอง มนุษยศาสตร์
33 620110190 นาย เศรษฐศาสตร์ ศิริกุลวิวัฒน์ มนุษยศาสตร์
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34 620110333 นาย ปุระชัย เข่ือนรอบเขต มนุษยศาสตร์
35 620210153 นาย โชคชัย มังตา ศึกษาศาสตร์
36 620210191 นาย ธนวัฒน์ จันทภาโส ศึกษาศาสตร์
37 620210192 นาย ธนากร ดกพฤกษ์ ศึกษาศาสตร์
38 620210196 นาย พิเชษฐ์ หล้าป้อ ศึกษาศาสตร์
39 620310087 นาย ภูริต ประเสริฐย่ิง วิจิตรศิลป์
40 620410115 นาย ณัฐพงศ์ ขัติมงคล สังคมศาสตร์
41 620410138 นาย พีระยุทธ สุขสบายเจริญ สังคมศาสตร์
42 620410225 นาย ภู วังใน สังคมศาสตร์
43 620410227 นาย รัฐศาสตร์ วงเวียน สังคมศาสตร์
44 620510047 นาย นลธวัช สิงห์แก้ว วิทยาศาสตร์
45 620510091 นาย สินชัย ศรีคีรีราษฎร์ วิทยาศาสตร์
46 620510126 นาย ถิรวัฒน์ จันทิมา วิทยาศาสตร์
47 620510294 นาย ไพศาล ปักษี วิทยาศาสตร์
48 620510375 นาย ณัฐพล สอนบาลี วิทยาศาสตร์
49 620610136 นาย อนุธน ยาวิลาศ วิศวกรรมศาสตร์
50 620610205 นาย ภูมิภัทร บุญประเสริฐสิทธ์ิ วิศวกรรมศาสตร์
51 620610225 นาย ศาตพร ไชยวุฒิ วิศวกรรมศาสตร์
52 620610243 นาย สุษิระ อมรถกลสุเวช วิศวกรรมศาสตร์
53 620610519 นาย จักรริน สมบัติ วิศวกรรมศาสตร์
54 620610533 นาย ชัชกฤต ภีระค า วิศวกรรมศาสตร์
55 620610736 นาย ชัยสิทธ์ิ บุญเจริญ วิศวกรรมศาสตร์
56 620612037 นาย ภูธเนตร มาเพชร วิศวกรรมศาสตร์
57 620612055 นาย กฤติพงษ์ ใจอ้าย วิศวกรรมศาสตร์
58 620612117 นาย วรจักร ขันค า วิศวกรรมศาสตร์
59 620612198 นาย ธนภัทร รักษภักดี วิศวกรรมศาสตร์
60 620810318 นาย วีระพงษ์ วงค์กิติ เกษตรศาสตร์
61 620810376 นาย อภาพล รักษาถ้อย เกษตรศาสตร์
62 621310083 นาย วายุวัฒน์ กล่ าสมบูรณ์ อุตสาหกรรมเกษตร
63 621410052 นาย รัชชานนท์ อินต๊ะวงค์ สัตวแพทยศาสตร์
64 621610045 นาย จักรพล พร้อมใจ เศรษฐศาสตร์
65 621610156 นาย นัฐวุฒิ น้อยกรัด เศรษฐศาสตร์
66 621610182 นาย ปราชญ์ภูมิ ไชยวังษา เศรษฐศาสตร์
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67 621810221 นาย วิศวะ โภคมณี การส่ือสารมวลชน
68 622010036 นาย ณัฐพล ต้นโสด นิติศาสตร์
69 622010088 นาย พงษ์สุพรรณ แจ้งเจน นิติศาสตร์
70 630110041 นาย ธนกฤต น้อยคูณ มนุษยศาสตร์
71 630110048 นาย นันทพงศ์ บุญแก้ว มนุษยศาสตร์
72 630110172 นาย ณัฐกรณ์ วรรณชัย มนุษยศาสตร์
73 630110206 นาย อรรถวิทย์ เพชรรัตน์ มนุษยศาสตร์
74 630110230 นาย บริณต อะทะวงศ์ษา มนุษยศาสตร์
75 630110283 นาย ทยานยุทธ พอสินธ์ มนุษยศาสตร์
76 630110289 นาย นฤชิต เตจ๊ะสุ มนุษยศาสตร์
77 630110514 นาย วรเมธ นุ่มสารพัดนึก มนุษยศาสตร์
78 630110538 นาย ทศพล สุวรรณ์ มนุษยศาสตร์
79 630110557 นาย สวิช สิงห์โคตร มนุษยศาสตร์
80 630110673 นาย อนันตชัยณัฐ ช่อรัก มนุษยศาสตร์
81 630112067 นาย ภาณุวิชญ์ เวียงสาม มนุษยศาสตร์
82 630210151 นาย ธราเทพ ท้าวหน่อ ศึกษาศาสตร์
83 630210166 นาย เมนาถ นาวีวิตรผดุง ศึกษาศาสตร์
84 630210264 นาย ธีรนัย นันทะปิน ศึกษาศาสตร์
85 630210278 นาย ศุภพิชญ์ ธัญญะ ศึกษาศาสตร์
86 630210287 นาย ณัฐวุติ สุขอยู่ ศึกษาศาสตร์
87 630210288 นาย ธัชพล ยุชมภู ศึกษาศาสตร์
88 630210314 นาย บุริศร์ อาทิตย์สาม ศึกษาศาสตร์
89 630210335 นาย วีรภัทร ดากลาง ศึกษาศาสตร์
90 630210342 นาย ก้องหล้า ทาวงศ์ ศึกษาศาสตร์
91 630210345 นาย จักรกฤษ กมลทองดี ศึกษาศาสตร์
92 630210358 นาย ประวันวิทย์ วงค์ธิมา ศึกษาศาสตร์
93 630210364 นาย ภูตะวัน เทสินทโชติ ศึกษาศาสตร์
94 630210368 นาย วัชรพล ศรีวัชระ ศึกษาศาสตร์
95 630210373 นาย สิริวัฒนพงศ์ สุริยะป้อ ศึกษาศาสตร์
96 630210377 นาย อดิเทพ ธรรมอินราช ศึกษาศาสตร์
97 630210391 นาย ณรงค์วิทย์ จันทร์กกผ้ึง ศึกษาศาสตร์
98 630310107 นาย ราเมศวร์ ปันทะเส้า วิจิตรศิลป์
99 630310220 นาย ภูมิพัฒน์ จามค าแก้ว วิจิตรศิลป์
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100 630410070 นาย สุธีย์ มะโนชัย สังคมศาสตร์
101 630410077 นาย อัษฎาวุธ อินทรมา สังคมศาสตร์
102 630410086 นาย กฤษดา ถานะฟอง สังคมศาสตร์
103 630510235 นาย อริญชัย สีห์ตระกูล วิทยาศาสตร์
104 630510271 นาย ภูวนาท ฉิมสน วิทยาศาสตร์
105 630510317 นาย พัชรพูล ต้ือแปง วิทยาศาสตร์
106 630510433 นาย พิชญา พินิจ วิทยาศาสตร์
107 630510536 นาย จารุวัฒน์ จ าเนียร วิทยาศาสตร์
108 630510562 นาย วัชระพงษ์ มาจันทร์ วิทยาศาสตร์
109 630510641 นาย ริวมะ มิซูมะ วิทยาศาสตร์
110 630610008 นาย กิตติธัช ทันเท่ียง วิศวกรรมศาสตร์
111 630610058 นาย ธิติสรรค์ สุดาจันทร์ วิศวกรรมศาสตร์
112 630610200 นาย ศักดิธัช ภาชนะทรัพย์ วิศวกรรมศาสตร์
113 630610207 นาย สุทธิชัย อุบลศรี วิศวกรรมศาสตร์
114 630610287 นาย กฤษณะ นุจัตุรัส วิศวกรรมศาสตร์
115 630610460 นาย กิตติคุณ บุญป้อง วิศวกรรมศาสตร์
116 630610473 นาย จักรกริช ตาค า วิศวกรรมศาสตร์
117 630610519 นาย เดชาพงศ์ พุทธจันทร์ วิศวกรรมศาสตร์
118 630610525 นาย ทินกร ศรีลาวัณย์ วิศวกรรมศาสตร์
119 630610527 นาย ทิวัตถ์ มีกิจ วิศวกรรมศาสตร์
120 630610546 นาย ธรธร อินทรส วิศวกรรมศาสตร์
121 630610561 นาย นันทพล กรีชานนท์ วิศวกรรมศาสตร์
122 630610581 นาย พลภัทร ธิยาว วิศวกรรมศาสตร์
123 630610611 นาย เมธัส สังฆพร วิศวกรรมศาสตร์
124 630610671 นาย ชูกิจ เรืองถนอม วิศวกรรมศาสตร์
125 630610681 นาย ธีรภัทร์ กาศโอสถ วิศวกรรมศาสตร์
126 630610720 นาย คมสันต์ ทรวงแก้ว วิศวกรรมศาสตร์
127 630612063 นาย นาวิน ดวงค า วิศวกรรมศาสตร์
128 630615024 นาย ธิติ แก้วจา วิศวกรรมศาสตร์
129 630810014 นาย ชนัต วุฒิอดิเรก เกษตรศาสตร์
130 630810206 นาย ทัศนัย พรมมินทร์ เกษตรศาสตร์
131 630810207 นาย ทินกร แสงสรทวีศักด์ิ เกษตรศาสตร์
132 630810212 นาย ธนพัฒน์ มีสุภา เกษตรศาสตร์
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133 630810213 นาย ธนภพ ศรีบุญเรือง เกษตรศาสตร์
134 630810215 นาย ธนภัทร วงศ์แก้ว เกษตรศาสตร์
135 630810277 นาย ปิยชาติ น้ าทิพย์ เกษตรศาสตร์
136 631310406 นาย พีระพงษ์ โพธิสง่า อุตสาหกรรมเกษตร
137 631610032 นาย ไกรสิทธิ เถ่ือนปาน เศรษฐศาสตร์
138 631610038 นาย คณาธิป สินธุเศรษฐ เศรษฐศาสตร์
139 631610122 นาย ณัฐพล แสนอุด เศรษฐศาสตร์
140 631610153 นาย ธนกร จางว้าง เศรษฐศาสตร์
141 631610367 นาย ไวยวิทย์ เพ็งบุตร เศรษฐศาสตร์
142 631615026 นาย นัทธพงศ์ ทิพย์รัตน์ เศรษฐศาสตร์
143 631710071 นาย สิรภพ พลอยสุกใส สถาปัตยกรรมศาสตร์
144 631910046 นาย ศุภวิชญ์ มากร รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
145 632010108 นาย รชต วงษ์วิกิจการ นิติศาสตร์
146 632010139 นาย สิรวิชญ์ ค าถาเครือ นิติศาสตร์
147 632012040 นาย ณัฐชนน ธนะเพทย์ นิติศาสตร์
148 632110008 นาย โกศัลย์ ชัยมัง ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
149 632110170 นาย นันทนากร ชัยวังเย็น ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
150 632110277 นาย จักรี ศิวิไล ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
151 632110325 นาย สุริยะ ประดับภูทอง ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
152 632115022 นาย ธนวัต โวโลช่ึน ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี



 ล ำดับ รหัสนักศึกษำ คณะ
1 610110249 นาย เมธวิน น้ าค า มนุษยศาสตร์
2 610110255 นาย ศุภชัย จักร์ค า มนุษยศาสตร์
3 610110354 นาย พงษ์เทพ แดงธิยะ มนุษยศาสตร์
4 620110337 นาย พิพัฒน์พงษ์ ศรีวิชัย มนุษยศาสตร์
5 620110426 นาย กษิดิศ เสารางทอย มนุษยศาสตร์
6 620110435 นาย ชัชพงษ์ โท่นขัด มนุษยศาสตร์
7 620110527 นาย สุวัชชัย แซ่หวัง มนุษยศาสตร์
8 630110082 นาย รัชชานนท์ เคลือบมณี มนุษยศาสตร์
9 630110090 นาย วัชรพล นพคุณ มนุษยศาสตร์

10 630110091 นาย วัฒนพงศ์ มโนรัตน์ มนุษยศาสตร์
11 630110175 นาย ธนพัฒน์ สะท้านวงค์ มนุษยศาสตร์
12 630110192 นาย ภัคพล สินสุรินทร์ มนุษยศาสตร์
13 630110399 นาย กฤษณะ สุขารมณ์ มนุษยศาสตร์
14 630110552 นาย ภคพล ไทยคุรุพันธ์ มนุษยศาสตร์
15 600210093 นาย อภิวิชญ์ สถิตศตคุณ ศึกษาศาสตร์
16 600210343 นาย ภัคพงศ์ เย็นใจมา ศึกษาศาสตร์
17 600210346 นาย ยุทธกร ณรงค์ศักด์ิสุขุม ศึกษาศาสตร์
18 610210069 นาย วัชรินทร์ เอ่ียมกล่ า ศึกษาศาสตร์
19 610210135 นาย ศุภกิจ แก้วพา ศึกษาศาสตร์
20 620210052 นาย ภูมิ ลาดใจ ศึกษาศาสตร์
21 620210074 นาย ธนากร เจ๊กแจว ศึกษาศาสตร์
22 620210166 นาย วัชรพงษ์ ผลาผล ศึกษาศาสตร์
23 620210175 นาย ประการ เมืองมานิตย์ ศึกษาศาสตร์
24 630210183 นาย ธเนศ จ าปา ศึกษาศาสตร์
25 630210241 นาย ณัฐภัทร สีเทา ศึกษาศาสตร์
26 630210271 นาย ระพีพัฒน์ ฝอยทอง ศึกษาศาสตร์
27 630210308 นาย จิรวัฒน์ วงศ์ประเสริฐ ศึกษาศาสตร์
28 630210352 นาย ณัฐนันท์ ดอกบัว ศึกษาศาสตร์
29 610310083 นาย ณัฐพงศ์ รินบุตร วิจิตรศิลป์
30 620410039 นาย ประวิตร แซ่ม้า สังคมศาสตร์
31 620410066 นาย ศุภณัฐ ธนารักษ์ สังคมศาสตร์
32 620410207 นาย บุญฤทธ์ิ แก้วมาลา สังคมศาสตร์
33 630410194 นาย จักรกฤษณ์ จักขุ สังคมศาสตร์
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34 630410215 นาย ธวัชชัย กมลชนก สังคมศาสตร์
35 620510035 นาย ทรงพร สัทธิตถาสกุล วิทยาศาสตร์
36 620510071 นาย ภูชิต แก้วสะอาด วิทยาศาสตร์
37 620510540 นาย สมชาย จิระปัน วิทยาศาสตร์
38 620510695 นาย ภานุพงษ์ เก๋ียงค า วิทยาศาสตร์
39 620510700 นาย ศักดิพงศ์ สุขวินิช วิทยาศาสตร์
40 630510017 นาย ชินวัตร พิมุกต์จิรากุล วิทยาศาสตร์
41 630510120 นาย ธนกฤต ปินอุทัง วิทยาศาสตร์
42 630510345 นาย จาตุรงค์ ลุงต๊ะ วิทยาศาสตร์
43 630510448 นาย ธีรภัทร ศิริไพบูลย์ วิทยาศาสตร์
44 630510564 นาย สรศักด์ิ ทรายอินทร์ วิทยาศาสตร์
45 620610616 นาย นิธิศ จอมขันเงิน วิศวกรรมศาสตร์
46 620612026 นาย ปฏิญญา เจริญสุข วิศวกรรมศาสตร์
47 630610211 นาย อภิสิทธ์ิ ประกอบการ วิศวกรรมศาสตร์
48 630610301 นาย เจษฎาวัฒน์ จันทร์ศิริ วิศวกรรมศาสตร์
49 630610337 นาย ธรรมนูญ แซ่เจ่ีย วิศวกรรมศาสตร์
50 630610397 นาย วงศธร ทิพย์เนตร วิศวกรรมศาสตร์
51 630610545 นาย ธเนศ กุลนาวี วิศวกรรมศาสตร์
52 610810158 นาย สิทธิกร บดีรัฐ เกษตรศาสตร์
53 620810029 นาย ณัฐวัฒน์ วีระค า เกษตรศาสตร์
54 620810243 นาย พงษ์ศักด์ิ เส่งหล้า เกษตรศาสตร์
55 630810240 นาย นภันต์ภัทร์ งานสม เกษตรศาสตร์
56 630810376 นาย สราวุฒิ แช่มศรีรัตน์ เกษตรศาสตร์
57 611310268 นาย ชูติภูมิ กันแก้ว อุตสาหกรรมเกษตร
58 611310353 นาย ธนกร ปงยานะ อุตสาหกรรมเกษตร
59 631310148 นาย สราวุธ ต๊ะคิงษา อุตสาหกรรมเกษตร
60 631310288 นาย ศิลาดล วินาวา อุตสาหกรรมเกษตร
61 631310319 นาย ไชยวัฒน์ กิจพิทักษ์ อุตสาหกรรมเกษตร
62 621410017 นาย ดวงดนัย ศรีวิชยางกูร สัตวแพทยศาสตร์
63 611510220 นาย ศิวกร โอปัณณา บริหารธุรกิจ
64 631510058 นาย ฐาปกรณ์ โพธ์ิค า บริหารธุรกิจ
65 621810298 นาย รัชชา ทรัพย์ย่ิงวัฒนา การส่ือสารมวลชน
66 631810158 นาย ภาวิต ภัทรเบญจนนท์ การส่ือสารมวลชน
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ช่ือ-สกุล
67 631810170 นาย เมฆินทร์ บุญนะ การส่ือสารมวลชน
68 621910072 นาย ชนายุทธ มหายศ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
69 631910184 นาย ภาณุพงศ์ มังกร รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
70 622010024 นาย ชนาธิป ธิอ้าย นิติศาสตร์
71 622010070 นาย เนติพงษ์ พรหมโคตร นิติศาสตร์
72 622012056 นาย ธนกฤต ดุสิตากร นิติศาสตร์
73 612110183 นาย มงคล ค าโพธ์ิ ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
74 632110014 นาย ชญตว์ ศิริจางคพัฒนา ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
75 632110154 นาย ธนภัทร ลือสุวรรณกิจ ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
76 632110275 นาย กิตติภพ ชัยมาสพงค์ ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
77 632110311 นาย พีระเดช วงศ์ค า ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
78 632110320 นาย ศกล ทวีผล ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
79 610110598 นาย ภาณุวิชญ์ ผอสูงเนิน มนุษยศาสตร์
80 610112042 นาย ลาภิศ ลัมวุฒิ มนุษยศาสตร์
81 620110144 นาย ภานุวัฒน์ มวลชู มนุษยศาสตร์
82 620110560 นาย ธวัชชัย ใคร่นุ่นสิงห์ มนุษยศาสตร์
83 630110034 นาย ณัฐวุฒิ เสียงสมใจ มนุษยศาสตร์
84 630110326 นาย วัชรเดช สีหบัณฑ์ มนุษยศาสตร์
85 630110628 นาย พิเชษฐ แสนรส มนุษยศาสตร์
86 610210247 นาย ธีธัช เสมอภาพ ศึกษาศาสตร์
87 610210270 นาย พุฒิพงษ์ จันตระ ศึกษาศาสตร์
88 620210009 นาย ชินพัฒน์ นามเจิง ศึกษาศาสตร์
89 620210093 นาย คเณศวร วารี ศึกษาศาสตร์
90 630210148 นาย ธนกรณ์ จองค า ศึกษาศาสตร์
91 630210251 นาย ศตวรรษ สุยะใหญ่ ศึกษาศาสตร์
92 630210304 นาย กตัญญู กาหลง ศึกษาศาสตร์
93 630210323 นาย พีรกานต์ จันทกูล ศึกษาศาสตร์
94 630210334 นาย วิทวัส แก้วค าแดง ศึกษาศาสตร์
95 610310034 นาย จักรวาล ยาบุญณะ วิจิตรศิลป์
96 620310300 นาย ชวนากร เอ่ียมตะกูล วิจิตรศิลป์
97 630310043 นาย การุณ พอก๊ะ วิจิตรศิลป์
98 630310074 นาย อธิป กล่อมทอง วิจิตรศิลป์
99 630310134 นาย ยสินทร จันสี วิจิตรศิลป์
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100 620410181 นาย ขวัญ ประทุมมณี สังคมศาสตร์
101 630410062 นาย ศิริพัฒน์ ร่ัวลี สังคมศาสตร์
102 610510167 นาย พุฒินาท จันตระ วิทยาศาสตร์
103 610510308 นาย ชลิต ลุงต๊ะ วิทยาศาสตร์
104 610510451 นาย จิรกฤต วิธี วิทยาศาสตร์
105 610510512 นาย สุนันทวัทร เช่ียวชาญ วิทยาศาสตร์
106 610510613 นาย จิโรจน์ แซ่ย่ิง วิทยาศาสตร์
107 610510614 นาย จีระศักด์ิ ใหม่นวล วิทยาศาสตร์
108 620510233 นาย ภุชงค์ รอบจังหวัด วิทยาศาสตร์
109 620510460 นาย ปิยะพงษ์ อบเชย วิทยาศาสตร์
110 620510522 นาย ยงยุทธ อุ่นยาว วิทยาศาสตร์
111 620510626 นาย สุภพิชญ์ สีตะสิทธ์ิ วิทยาศาสตร์
112 620510686 นาย ฐิติพงศ์ จันทวี วิทยาศาสตร์
113 620510697 นาย โรจนัสทน์ ชะเต วิทยาศาสตร์
114 630510571 นาย อริญชัย จ าพันดุง วิทยาศาสตร์
115 610610623 นาย อภิสิทธ์ิ นันทวิชัย วิศวกรรมศาสตร์
116 610610692 นาย เจษฎา ทาปัญญา วิศวกรรมศาสตร์
117 620610641 นาย พันทิวา ศรีอนันท์ วิศวกรรมศาสตร์
118 630610005 นาย กษิดิศ แม่นย า วิศวกรรมศาสตร์
119 630610734 นาย ธนดล เดชประภากร วิศวกรรมศาสตร์
120 630610752 นาย ภูริช สีนวลแล วิศวกรรมศาสตร์
121 610810197 นาย ทีปกร เค้ามูล เกษตรศาสตร์
122 620810102 นาย กฤษฎางค์ เพาะปลูก เกษตรศาสตร์
123 620810188 นาย ธนัช อนุวัฒนชัย เกษตรศาสตร์
124 620810224 นาย ปฏิพล ธีรกิจโชติการ เกษตรศาสตร์
125 620810315 นาย วิรัล โชคแสงกุล เกษตรศาสตร์
126 630810042 นาย ธีรภัทร ใบผ่อง เกษตรศาสตร์
127 611310030 นาย ธนาวุฒิ สมควรกิจด ารง อุตสาหกรรมเกษตร
128 631310321 นาย ฐิติภูมิ กุลใย อุตสาหกรรมเกษตร
129 631410004 นาย กสิ ศรีพงษ์พันธ์ุกุล สัตวแพทยศาสตร์
130 631410044 นาย พลกฤต แซ่เตียว สัตวแพทยศาสตร์
131 611512057 นาย ธนพล สง่าศรี บริหารธุรกิจ
132 631610123 นาย ณัฐภัทร พบบุญ เศรษฐศาสตร์
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133 631610166 นาย ธนวัฒน์ วงค์จันทร์ตา เศรษฐศาสตร์
134 631610213 นาย ปณวัตร วงศ์โสภา เศรษฐศาสตร์
135 631610392 นาย ศุภากร แก้วกว้าง เศรษฐศาสตร์
136 631610426 นาย อนันตสิทธ์ิ สุกใส เศรษฐศาสตร์
137 621810167 นาย พุฒิเมธ ชัยนนถี การส่ือสารมวลชน
138 631810015 นาย เกียรติศักด์ิ โปธาสุ การส่ือสารมวลชน
139 631810264 นาย ธราเทพ ชาญวิชัย การส่ือสารมวลชน
140 622010008 นาย กิตติศักด์ิ เฟ่ืองปรางค์ นิติศาสตร์
141 632010012 นาย จักรกริช เรืองตระกูล นิติศาสตร์
142 632010128 นาย วีรภัทร์ โนจิมะ นิติศาสตร์
143 632010141 นาย สิริพัทธ์ รัตนตรีประสาน นิติศาสตร์
144 632012019 นาย จิรายุ กันทะยวง นิติศาสตร์
145 632012070 นาย นิติธร แก้วเกษ นิติศาสตร์
146 632012103 นาย ภานุกร ลุมมา นิติศาสตร์
147 612110010 นาย คเชนทร์ มหาไม้ ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
148 622110298 นาย พฤฒพงศ์ ชุ่มช่ืน ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
149 622115010 นาย ณัฐกมล จงกิตติมหา ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
150 622115018 นาย ธีร์ธนิก ยาประเสริฐ ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
151 632110012 นาย จีรศักด์ิ ยอดผัน ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
152 632110094 นาย ศิวกร วณีสอน ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี



 ล ำดับ รหัสนักศึกษำ คณะ
1 600110183 นาย นายเอลีชา กันยามา มนุษยศาสตร์
2 610110161 นาย นายเดโชพล ค าชาวนา มนุษยศาสตร์
3 630210206 นาย นายอภิวัฒน์ ไม่มีนามสกุล ศึกษาศาสตร์
4 620310171 นาย นายภูมินทร์ ดนัยดุริยะ วิจิตรศิลป์
5 630410156 นาย นายวรวุฒิ เลาแก สังคมศาสตร์
6 610510241 นาย นายธีระพงษ์ เพ็ญเพียร วิทยาศาสตร์
7 610510353 นาย นายวุฒิชัย มาศภมร วิทยาศาสตร์
8 610510726 นาย นายวิชัย แซ่ม้า วิทยาศาสตร์
9 630510323 นาย นายมูฮ ามัดฮานาฟี ซามิ วิทยาศาสตร์

10 630510352 นาย นายณัฏฐกานต์ ดีประสิทธ์ิ วิทยาศาสตร์
11 630510603 นาย นายศุภวัฒน์ สุใจ วิทยาศาสตร์
12 610610404 นาย นายถิรวุฒิ ขนเขียว วิศวกรรมศาสตร์
13 610610612 นาย นายวริทธ์ิธร อุตตะมา วิศวกรรมศาสตร์
14 620610500 นาย นายกฤษฎา ตาค า วิศวกรรมศาสตร์
15 620612019 นาย นายธนาวุฒิ สุทธพันธ์ วิศวกรรมศาสตร์
16 630810291 นาย นายพันธ์ุดี ค ามา เกษตรศาสตร์
17 630810349 นาย นายวิทยา เลายี เกษตรศาสตร์
18 611310123 นาย นายพชร เฉลิมวชิรคุณ อุตสาหกรรมเกษตร
19 621310408 นาย นายวรกิจ สุรินทรุกานต์ อุตสาหกรรมเกษตร
20 611510255 นาย นายอธิภูมิ กันทะมา บริหารธุรกิจ
21 631510087 นาย นายทักษ์ดนัย ชัยวงค์ บริหารธุรกิจ
22 631512116 นาย นายพัฒนมงคล สุขส่ง บริหารธุรกิจ
23 621610345 นาย นายสุรชัย ถาวรนิติผลสิริ เศรษฐศาสตร์
24 631610162 นาย นายธนภัทร บุญเพ็ง เศรษฐศาสตร์
25 631710013 นาย นายจรานุวัฒณ์ แสนสุข สถาปัตยกรรมศาสตร์
26 591810130 นาย นายพบธรรม สิทธิราษฎร์ การส่ือสารมวลชน
27 631810048 นาย นายณภัทร ณ วงค์ การส่ือสารมวลชน
28 631810141 นาย นายพิทวัส ธรรมใจ การส่ือสารมวลชน
29 631910038 นาย นายวันเฉลิม ใจมา รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
30 622110046 นาย นายธณัฐชัย ตุ่นค า ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
31 632115002 นาย นายกฤช ทิพย์นวล ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
32 632115030 นาย นายผดุงเกียรติ เล็กศรี ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
33 620110469 นาย นายกิตตินัทธ์ ทาธิวัง มนุษยศาสตร์
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34 610210155 นาย นายปกรณ์ ศรีระทัต ศึกษาศาสตร์
35 630210117 นาย นายพงศ์ธร ดวงมาลา ศึกษาศาสตร์
36 630210326 นาย นายภัทรธร วงศ์อาษา ศึกษาศาสตร์
37 620310085 นาย นายภูมิพัฒน์ ปาระมี วิจิตรศิลป์
38 630310178 นาย นายวีรวัฒน์ ขัติวงค์ วิจิตรศิลป์
39 610410136 นาย นายธนวัฒน์ ยอดสวัสด์ิ สังคมศาสตร์
40 630410110 นาย นายณัฐพงศ์ ชูตรี สังคมศาสตร์
41 620510415 นาย นายปณิธาน สวัสดิโกมล วิทยาศาสตร์
42 630510605 นาย นายอนันต์ ลุงหม่ัน วิทยาศาสตร์
43 610610160 นาย นายวรายุทธ์ กุลสุวรรณ วิศวกรรมศาสตร์
44 610610700 นาย นายเป่ียมพงศ์ ป้ันรูป วิศวกรรมศาสตร์
45 620610206 นาย นายภูริวรรษ จ่าโอฐ วิศวกรรมศาสตร์
46 630610477 นาย นายจิรพัฒน์ สมบัติ วิศวกรรมศาสตร์
47 630610628 นาย นายวัชรพล จันทร์มา วิศวกรรมศาสตร์
48 631310133 นาย นายภูคา แก้วแดง อุตสาหกรรมเกษตร
49 631310154 นาย นายอลงกรณ์ สุริยะ อุตสาหกรรมเกษตร
50 621610254 นาย นายภูมิ พงศ์กาสอ เศรษฐศาสตร์
51 631810207 นาย นายศรัณย์ วงศ์ต๊ะน้อย การส่ือสารมวลชน
52 621910088 นาย นายตฤณ กันทวงค์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
53 631910044 นาย นายศิรศร จันทรมานนท์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
54 632010066 นาย นายปภณวัชร นาคสวัสด์ิ นิติศาสตร์
55 622110101 นาย นายวชิรวิทย์ เศรษฐวิวัฒน์ ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
56 622110149 นาย นายชลชาติ อภิศร ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี



 ล ำดับ รหัสนักศึกษำ คณะ
1 631610313 นางสาว มลธิชา วรรโณ เศรษฐศาสตร์
2 630410222 นางสาว เนตรศิรินทร์ อินชัย สังคมศาสตร์
3 630410022 นางสาว ณัฐณิชา สุขวันดี สังคมศาสตร์
4 630410149 นางสาว ลักขณาวดี สาริบุตร สังคมศาสตร์
5 630210386 นางสาว จารุณี พีระวุฒทวีเดช ศึกษาศาสตร์
6 630110026 นางสาว ณัฏฐณิชา กาพย์ตุ้ม มนุษยศาสตร์
7 630610424 นางสาว สายฝน ใจใหญ่ วิศวกรรมศาสตร์
8 621910018 นางสาว ฐิติรัตน์ ประชาเรือนรัศมี รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
9 630310298 นางสาว แพรว ปริญญา วิจิตรศิลป์

10 630610395 นางสาว รัตนาสิริ แต่งสง่า วิศวกรรมศาสตร์
11 610810169 นางสาว สุรีรัตน์ ถมยา เกษตรศาสตร์
12 610810234 นางสาว เจริญขวัญ จงดีหาญชัย เกษตรศาสตร์
13 631510266 นางสาว สาวิตรี แซ่ว่าง บริหารธุรกิจ
14 630210048 นางสาว ศศิกานต์ กองกุณะ ศึกษาศาสตร์
15 630810154 นางสาว ชญานี วิถุนัด เกษตรศาสตร์
16 630810165 นางสาว ชลากร สีต๊ะ เกษตรศาสตร์
17 630110208 นางสาว อัญชฎาภรณ์ นาคทอง มนุษยศาสตร์
18 630810282 นางสาว พนิดา ธนาเรืองโรจน์ เกษตรศาสตร์
19 630210228 นางสาว วลัยกร กุยซือ ศึกษาศาสตร์
20 610510271 นางสาว วัชราภรณ์ กันค า วิทยาศาสตร์
21 620810229 นางสาว ประภัสสร วิยะ เกษตรศาสตร์
22 631310170 นางสาว จันจิรา ปวนสิงห์ อุตสาหกรรมเกษตร
23 622012019 นางสาว จิตรลดา ศรีภูมิ นิติศาสตร์
24 630210213 นางสาว จุฑามาศ เป็งเรือน ศึกษาศาสตร์
25 630510079 นางสาว สุพิชชา อินต๊ะสืบ วิทยาศาสตร์
26 621510308 นางสาว สุวิชาดา ชัยวรนิจ บริหารธุรกิจ
27 620110620 นางสาว ศุภลักษณ์ แจ่มใส มนุษยศาสตร์
28 630210145 นางสาว ฑิตยา กิติกุล ศึกษาศาสตร์
29 611310248 นางสาว อภิชญา เตวี อุตสาหกรรมเกษตร
30 630510690 นางสาว วราภรณ์ หาญปันบุตร วิทยาศาสตร์
31 631310085 นางสาว กัณทิมา มาเอ่ียม อุตสาหกรรมเกษตร
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32 631610307 นางสาว ภูริชญา เสง่ียมยุพิน เศรษฐศาสตร์
33 630510693 นางสาว สุพิกา นนทะลา วิทยาศาสตร์
34 611310032 นางสาว ธาริณี โคตรศรีพรม อุตสาหกรรมเกษตร
35 630410203 นางสาว ณัชชา มูลพุ่มสาย สังคมศาสตร์
36 630210142 นางสาว จิดาภา วุฒิ ศึกษาศาสตร์
37 630210291 นางสาว ประวีณา ใจมา ศึกษาศาสตร์
38 630210303 นางสาว อรณี กิด่วน ศึกษาศาสตร์
39 621910206 นางสาว รวิษฎา ศิริพงศ์กุล รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
40 621910192 นางสาว ปางวรีย์ วีเกษ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
41 632110167 นางสาว นภัสวรรณ สดากร ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
42 620110353 นางสาว ศรัญญา เอ่ียมศรี มนุษยศาสตร์
43 631610194 นางสาว นันท์นภัส สุริยะชัย เศรษฐศาสตร์
44 630110242 นางสาว ภาวิณี ปวนค าต้ือ มนุษยศาสตร์
45 620810093 นางสาว กนิษฐา วงศ์ษา เกษตรศาสตร์
46 630210159 นางสาว ปณิดา จินดาสวัสด์ิ ศึกษาศาสตร์
47 630610345 นางสาว นราวัลย์ จันทร์สิงขรณ์ วิศวกรรมศาสตร์
48 630610380 นางสาว เพ็ญพิชชา ทรัพย์ประเสริฐ วิศวกรรมศาสตร์
49 620510546 นางสาว อริญญา ชัยสิงห์ วิทยาศาสตร์
50 632010062 นางสาว เบญจภัทร ธงนันตา นิติศาสตร์
51 630110430 นางสาว นารากร ไชยยงค์ มนุษยศาสตร์
52 630610363 นางสาว พรนภา ปู่ต๊ิบ วิศวกรรมศาสตร์
53 610810247 นางสาว นิภา ตันศิริโรจน์ เกษตรศาสตร์
54 631310071 นางสาว สุชาวดี เข็มโน อุตสาหกรรมเกษตร
55 611510315 นางสาว ศศิวิมล กองพลพรม บริหารธุรกิจ
56 631512201 นางสาว อาริษา แก้วจักร์ บริหารธุรกิจ
57 632110308 นางสาว พลอยไพลิน จันกุนา ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
58 600210013 นางสาว ประภาพร ศรีชมภู ศึกษาศาสตร์
59 610510490 นางสาว อริสรา จันเสาร์ วิทยาศาสตร์
60 620210027 นางสาว สุรดา นายอง ศึกษาศาสตร์
61 630510131 นางสาว บุญญิสา วังวงศ์ วิทยาศาสตร์
62 630810259 นางสาว เบญจรัตน์ บัวสร้อย เกษตรศาสตร์
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63 620110618 นางสาว ศศิวรรณ ป่ินกระจาย มนุษยศาสตร์
64 630610044 นางสาว ณิชมน หวังใจ วิศวกรรมศาสตร์
65 630210302 นางสาว สุทธิกานต์ แสนย้าง ศึกษาศาสตร์
66 600210092 นางสาว สุธาวัลย์ วังแสน ศึกษาศาสตร์
67 630210123 นางสาว มนัชยา ใจด้วง ศึกษาศาสตร์
68 630810275 นางสาว ปาลิดา ขาวเผือก เกษตรศาสตร์
69 630410106 นางสาว ฑิตฐิพร สุตาค า สังคมศาสตร์
70 630510661 นางสาว ภควดี ทองมูล วิทยาศาสตร์
71 631610013 นางสาว กัญญาภัค คชสิงห์ เศรษฐศาสตร์
72 620110081 นางสาว รักษิณา ธรรมสิทธ์ิ มนุษยศาสตร์
73 622010082 นางสาว ปิณิดา จารุภคไพศาล นิติศาสตร์
74 630410163 นางสาว วิไล น าย่ีหลง สังคมศาสตร์
75 630410250 นางสาว โสภิดา ธนารัตน์ สังคมศาสตร์
76 621310037 นางสาว ดารารัตน์ แซ่หาง อุตสาหกรรมเกษตร
77 631610341 นางสาว วรรณา ดวงแก้ว เศรษฐศาสตร์
78 630110599 นางสาว กัลญา เกียรติสอนภักดี มนุษยศาสตร์
79 620810311 นางสาว วิกานดา ต๊ะเอ้ย เกษตรศาสตร์
80 631910075 นางสาว ณันฑกาญ โปธิมอย รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
81 620210001 นางสาว กัญญาณัฐ พรมมี ศึกษาศาสตร์
82 630610362 นางสาว พร ค าแสง วิศวกรรมศาสตร์
83 620110538 นางสาว กัญญาวีร์ ลาเซอร์ มนุษยศาสตร์
84 630410136 นางสาว พัชรพร ปัญญารัตน์ สังคมศาสตร์
85 610810121 นางสาว เพ็ญนภา รักษาศิล เกษตรศาสตร์
86 620610422 นางสาว เพ็ญนภา บุญเรือง วิศวกรรมศาสตร์
87 620810380 นางสาว อัจฉราพรรณ ใจแก้ว เกษตรศาสตร์
88 631610407 นางสาว สุนิสา สุทธป๊อก เศรษฐศาสตร์
89 622010138 นางสาว ศิริมาศ ชัยสัจจานนท์ นิติศาสตร์
90 630510133 นางสาว เบญญาภา ปัญจรัตน์ธนโชติ วิทยาศาสตร์
91 610810075 นางสาว ณิดาวรรณ ค าสุข เกษตรศาสตร์
92 620110548 นางสาว จุฬารัตน์ แก้วหล้า มนุษยศาสตร์
93 630110474 นางสาว อริสา อินต๊ะสงค์ มนุษยศาสตร์
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ช่ือ-สกุล
94 620510305 นางสาว หน่ึงฤทัย ใจกลม วิทยาศาสตร์
95 621810273 นางสาว อาภากร เพชรสัมฤทธ์ิ การส่ือสารมวลชน
96 630810293 นางสาว พิจิตรา ปินทิพย์ เกษตรศาสตร์
97 630210246 นางสาว พิชญ์สุภา อุดตุ้ย ศึกษาศาสตร์
98 630610328 นางสาว ณิชาภา ภัทรวนนท์ วิศวกรรมศาสตร์
99 630510132 นางสาว เบญจวรรณ เขตสูงเนิน วิทยาศาสตร์

100 630210211 นางสาว กีรติกร จันทร์แดง ศึกษาศาสตร์
101 630510031 นางสาว ธัญวรัตม์ ดวงโปธา วิทยาศาสตร์
102 630510667 นางสาว หน่ึงฤทัย วิชัยต๊ะ วิทยาศาสตร์
103 620610286 นางสาว นริศรา แซ่ต้ัง วิศวกรรมศาสตร์
104 620510477 นางสาว อภิชญา แก่นอินทร์ วิทยาศาสตร์
105 630510134 นางสาว ปทิตตา นาคกนก วิทยาศาสตร์
106 630510464 นางสาว ชนกพร สายวิวัฒน์ วิทยาศาสตร์
107 630610106 นางสาว วีนัส พริบไหว วิศวกรรมศาสตร์
108 630110202 นางสาว สุชัญญา ธรรมขันทา มนุษยศาสตร์
109 610210300 นางสาว ศุภกานต์ อุทธิสินธ์ุ ศึกษาศาสตร์
110 610210287 นางสาว จิรัชญา กรุณาก้อ ศึกษาศาสตร์
111 620410218 นางสาว พนิตกานต์ ศรีเลิศ สังคมศาสตร์
112 610510470 นางสาว พิริยาภรณ์ เธียรจินดากุล วิทยาศาสตร์
113 620810370 นางสาว หลู้ท่า ชือมือ เกษตรศาสตร์
114 630210203 นางสาว วชิรญาณ์ วรรณศรี ศึกษาศาสตร์
115 630410076 นางสาว อัญชญิกา อนากาศ สังคมศาสตร์
116 620810154 นางสาว ญาดา จอนเจ๊ก เกษตรศาสตร์
117 631512178 นางสาว สุกฤตา ขวัญนิยม บริหารธุรกิจ
118 610510366 นางสาว กนกพร อินต๊ะแก้ว วิทยาศาสตร์
119 610510494 นางสาว กานต์พิชชา พุฒศิริ วิทยาศาสตร์
120 610810084 นางสาว ธนิดา ถาน้อย เกษตรศาสตร์
121 621310040 นางสาว ธนวรรณ พิบูลย์ อุตสาหกรรมเกษตร
122 620610459 นางสาว ศรุตา เพ็ญเวียง วิศวกรรมศาสตร์
123 610310161 นางสาว จิรนันท์ แสงย่าง วิจิตรศิลป์
124 630510281 นางสาว สุพิชญา แก้วมณีศรีสกุล วิทยาศาสตร์
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125 620110150 นางสาว สิรภัทร คิดศรี มนุษยศาสตร์
126 610210286 นางสาว กนกวรรณ ศรีชาติ ศึกษาศาสตร์
127 630310144 นางสาว จันทร์จิรา เจนณรงค์ วิจิตรศิลป์
128 620510549 นางสาว จันทนา ไชยเฉพาะ วิทยาศาสตร์
129 630110540 นางสาว ธีนิดา ดอกจันทร์ มนุษยศาสตร์
130 610210256 นางสาว กัณฐิกา ธิมาจร ศึกษาศาสตร์
131 630510675 นางสาว ณภัทร ญาณโรจน์ วิทยาศาสตร์
132 630610216 นางสาว กรกช อุ่นยานโกวิท วิศวกรรมศาสตร์
133 630610771 นางสาว อาภาศิริ คงเงิน วิศวกรรมศาสตร์
134 630410220 นางสาว ธิชากร บุญกล้า สังคมศาสตร์
135 620110372 นางสาว กัลยรัตน์ พุทธัง มนุษยศาสตร์
136 630110635 นางสาว วชิรญาณ์ วังษา มนุษยศาสตร์
137 630510573 นางสาว อุมาพร มุสิกานนท์ วิทยาศาสตร์
138 630110637 นางสาว วิภาดา ใจค า มนุษยศาสตร์
139 630110638 นางสาว ศศิธร กันทา มนุษยศาสตร์
140 630210313 นางสาว นิลดา บัวพันธ์ ศึกษาศาสตร์



 ล ำดับ รหัสนักศึกษำ คณะ
1 600110311 นางสาว ปณิธาน จันทร์พุฒิพงศ์ มนุษยศาสตร์
2 610110306 นางสาว ภัทรวรรณ ณวรรณ์ มนุษยศาสตร์
3 610110337 นางสาว จินต์ศุจี ลีละสุลีธรรม มนุษยศาสตร์
4 610110585 นางสาว ชฎาภรณ์ นิลคง มนุษยศาสตร์
5 610110595 นางสาว นภัสสร พานทอง มนุษยศาสตร์
6 630110005 นางสาว กัญญารัตน์ ค าแปง มนุษยศาสตร์
7 630110064 นางสาว พรสวรรค์ จันทร์เพ็ง มนุษยศาสตร์
8 630110132 นางสาว ณัฐริกา เหล็กเทศ มนุษยศาสตร์
9 630110151 นางสาว วัลลภา สว่างเพ็ง มนุษยศาสตร์

10 630110329 นางสาว สงกรานต์ สราค า มนุษยศาสตร์
11 610210038 นางสาว จตุพร ป้ันสิน ศึกษาศาสตร์
12 630210028 นางสาว นฤภัทร ปัฐวี ศึกษาศาสตร์
13 630210075 นางสาว กฤตพร เยียะเปียง ศึกษาศาสตร์
14 630210090 นางสาว พัณณิตา แวมประชา ศึกษาศาสตร์
15 630210329 นางสาว รินรดา โซเซกุ ศึกษาศาสตร์
16 630210330 นางสาว วรรณวิภา จินาติ ศึกษาศาสตร์
17 620310108 นางสาว นภาพร แซ่ม้า วิจิตรศิลป์
18 620310131 นางสาว อัญชนิดา โจมฤทธ์ิ วิจิตรศิลป์
19 620310144 นางสาว ชนัญชิดา เหลืองทอง วิจิตรศิลป์
20 620310176 นางสาว วริศนา ไทรชมภู วิจิตรศิลป์
21 630310214 นางสาว พัชรินทร์ เอ้ือเฟ้ือ วิจิตรศิลป์
22 610410001 นางสาว กัลยาณี วรรณดี สังคมศาสตร์
23 610410008 นางสาว ดวงตะวัน ย่ังยืนกุล สังคมศาสตร์
24 630410144 นางสาว มัลลิกา หะกาศ สังคมศาสตร์
25 630410176 นางสาว หฤทัย ย่านสากล สังคมศาสตร์
26 630410248 นางสาว สุวพิชชา เศรษฐ์ศุภกร สังคมศาสตร์
27 610510111 นางสาว อริสรา ยาสมุทร วิทยาศาสตร์
28 610510147 นางสาว นุสรินทร์ วังมูล วิทยาศาสตร์
29 610510162 นางสาว พัชณี ปอแฉ่ วิทยาศาสตร์
30 610510179 นางสาว วัสนันท์ ปรีชานุกูล วิทยาศาสตร์
31 610510320 นางสาว ธนภรณ์ เอ่ียมสะอาด วิทยาศาสตร์
32 620510371 นางสาว ณัฐกมล จันทร์ต๊ะ วิทยาศาสตร์
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33 620510599 นางสาว ดาลิกา ปิยสกุลพันธ์ วิทยาศาสตร์
34 630610417 นางสาว ศุภมาส ศรีสวัสด์ิ วิศวกรรมศาสตร์
35 630610439 นางสาว อมรรัตน์ วงศ์ซ่ือ วิศวกรรมศาสตร์
36 630610685 นางสาว เบญจรัตน์ ค านิลนคร วิศวกรรมศาสตร์
37 630612119 นางสาว ดัชนี อิลันโกแวน วิศวกรรมศาสตร์
38 630810142 นางสาว จิรัชยา ดีคราม เกษตรศาสตร์
39 630810204 นางสาว ตะวันฉาย คืนดี เกษตรศาสตร์
40 630810283 นางสาว พรนภา เจริญอายุวัฒ เกษตรศาสตร์
41 630810386 นางสาว สุทธิพร บุญเป็ง เกษตรศาสตร์
42 611310340 นางสาว ชฎามณฑ์ หมูแก้ว อุตสาหกรรมเกษตร
43 611310429 นางสาว มีนตรา ถากาศ อุตสาหกรรมเกษตร
44 631310099 นางสาว ณัฐธินี อินต๊ะหล้า อุตสาหกรรมเกษตร
45 631310132 นางสาว ภัทรกรานต์ ค าเงิน อุตสาหกรรมเกษตร
46 631310135 นางสาว เยาวลักษณ์ คุ้มครอง อุตสาหกรรมเกษตร
47 631310181 นางสาว ฐิติวรดา อุดมวรกิจ อุตสาหกรรมเกษตร
48 631310227 นางสาว วิไลวรรณ อุดก๋าธง อุตสาหกรรมเกษตร
49 631310267 นางสาว ธิติพร กาบค า อุตสาหกรรมเกษตร
50 631310375 นางสาว กฤษณา ลามะพรม อุตสาหกรรมเกษตร
51 631410063 นางสาว สุไมยะฮ์ พิศแลงาม สัตวแพทยศาสตร์
52 611510267 นางสาว อิสริยา รัตนนุพงศ์ บริหารธุรกิจ
53 631512052 นางสาว ณัฐณิฌา พันธ์สกูล บริหารธุรกิจ
54 631512160 นางสาว รามาวดี อุสันสา บริหารธุรกิจ
55 621610322 นางสาว สลิลทิพย์ โพธิค า เศรษฐศาสตร์
56 621610349 นางสาว สุวรรณี ยืนยงกุล เศรษฐศาสตร์
57 631610073 นางสาว ชนม์นิภา วงศ์วิริยะ เศรษฐศาสตร์
58 631610134 นางสาว ดวงพร รอดชาวนา เศรษฐศาสตร์
59 631610224 นางสาว ปรียาภรณ์ ดัดดีสอง เศรษฐศาสตร์
60 631610413 นางสาว สุภัสสรา ไชยวงศ์ เศรษฐศาสตร์
61 631710079 นางสาว อังศุธร จินาเสน สถาปัตยกรรมศาสตร์
62 611910188 นางสาว สุพัตรา เจริญบุตร รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
63 622010080 นางสาว ปาริฉัตร ศิริ นิติศาสตร์
64 632010081 นางสาว พิจิตรา ถูกจิต นิติศาสตร์
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ช่ือ-สกุล
65 632012012 นางสาว กุลณัฐ สมศรีชัย นิติศาสตร์
66 612110068 นางสาว ภัทราภา บุญช่วย ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
67 632110100 นางสาว สุกานดา ใจค า ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
68 610110153 นางสาว กรวิภา อินท า มนุษยศาสตร์
69 610110275 นางสาว ชนนี เครือวงศ์วัง มนุษยศาสตร์
70 610112044 นางสาว วาสนา สายใย มนุษยศาสตร์
71 620110134 นางสาว พรรณราย ขวดแก้ว มนุษยศาสตร์
72 620112092 นางสาว อริสา ฝาเงิน มนุษยศาสตร์
73 630110004 นางสาว กัญญาภัค บัวงาม มนุษยศาสตร์
74 630110125 นางสาว กุลสิลา บุตรงาม มนุษยศาสตร์
75 630110126 นางสาว ชนิตา มงคล มนุษยศาสตร์
76 630110293 นางสาว เบญจลักษณ์ ฝึกฝน มนุษยศาสตร์
77 630110299 นางสาว ปรวิศา อารี มนุษยศาสตร์
78 630110368 นางสาว พิมณพร ลุงนะ มนุษยศาสตร์
79 630110429 นางสาว นฤมล ป่ินแก้ว มนุษยศาสตร์
80 630110440 นางสาว พรลภัส อัศวเหล่าวรพงศ์ มนุษยศาสตร์
81 630110451 นางสาว มินรดา ค าจันทร์ มนุษยศาสตร์
82 630110455 นางสาว วฉัตรพาดา อินทะ มนุษยศาสตร์
83 630110458 นางสาว วิมลสิริ ศิริสมบูรณ์เวช มนุษยศาสตร์
84 630110470 นางสาว เสาวภา พะแป่ มนุษยศาสตร์
85 630110509 นางสาว ภทรพรรณ สายธรรม มนุษยศาสตร์
86 610210020 นางสาว พิชญาพร วรพัฒน์ ศึกษาศาสตร์
87 610210290 นางสาว ณิพานันท์ มหาวัง ศึกษาศาสตร์
88 610210322 นางสาว ชนัญญา ตนะทิพย์ ศึกษาศาสตร์
89 630210115 นางสาว นุชนาฎ มีศีล ศึกษาศาสตร์
90 630210252 นางสาว ศิริภัสสร สิงห์แก้วสืบ ศึกษาศาสตร์
91 610310270 นางสาว ประภาพรรณ สุขกูล วิจิตรศิลป์
92 620310113 นางสาว ภูชนิกานต์ มีสัตย์ วิจิตรศิลป์
93 630310128 นางสาว นฤนารถ โยกทรัพย์ วิจิตรศิลป์
94 620410132 นางสาว ปรัชญ์จวรรณ แสงโพธ์ิ สังคมศาสตร์
95 630410040 นางสาว นวรัตน์ ฤทธ์ิบ ารุง สังคมศาสตร์
96 630410121 นางสาว นิรศา ทิศเหนือ สังคมศาสตร์



 ล ำดับ รหัสนักศึกษำ คณะ
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ช่ือ-สกุล
97 630410164 นางสาว ศรณี ดุ่งมะลี สังคมศาสตร์
98 630410221 นางสาว นิภาวรรณ ดวงสวรรค์ สังคมศาสตร์
99 630410227 นางสาว พรสุดา ติวรรณะ สังคมศาสตร์

100 610510173 นางสาว มณีจันทร์ บุญมา วิทยาศาสตร์
101 620510084 นางสาว ศศินันท์ พิรุณ วิทยาศาสตร์
102 620510454 นางสาว ดารุณี กันทะเป็ง วิทยาศาสตร์
103 630510068 นางสาว วรินทร วัดสิงห์ วิทยาศาสตร์
104 630510072 นางสาว ศศิกานต์ กองมูล วิทยาศาสตร์
105 630510162 นางสาว อินธิพร กุณาวงษ์ วิทยาศาสตร์
106 630510192 นางสาว เบญจวรรณ หาญกล้า วิทยาศาสตร์
107 630510223 นางสาว วรัญญา สุค าปัน วิทยาศาสตร์
108 630510631 นางสาว บุญญิสา จารุวาฤทธ์ิ วิทยาศาสตร์
109 600612099 นางสาว ปวีณา วางที วิศวกรรมศาสตร์
110 610810119 นางสาว พิมพ์ตะวัน วงค์หาญ เกษตรศาสตร์
111 621310389 นางสาว ปรารถนา เกษณา อุตสาหกรรมเกษตร
112 631310175 นางสาว จุฬารักษ์ บุญเกตุ อุตสาหกรรมเกษตร
113 631310231 นางสาว ศิราพร พุทธวงศ์ อุตสาหกรรมเกษตร
114 611512003 นางสาว กฤตชญา สุทธ์ธนกุล บริหารธุรกิจ
115 611512128 นางสาว วิภัสรา วุฒิศรี บริหารธุรกิจ
116 621510144 นางสาว นันทิชา แซ่โง้ว บริหารธุรกิจ
117 621610193 นางสาว ปารมี ชาวเวียง เศรษฐศาสตร์
118 621610284 นางสาว วนิดา หว่อแมะ เศรษฐศาสตร์
119 621610371 นางสาว อาทิตยา แสนฝ้ัน เศรษฐศาสตร์
120 631610085 นางสาว ชุติมา สนิทมาก เศรษฐศาสตร์
121 631610252 นางสาว พนิตาภรณ์ แตงน้อย เศรษฐศาสตร์
122 631610321 นางสาว รชาภา สิรธนาเจริญ เศรษฐศาสตร์
123 611810266 นางสาว อารยา เชิญนิยม การส่ือสารมวลชน
124 621810004 นางสาว กนกวรรณ ไทยแท้ การส่ือสารมวลชน
125 631810165 นางสาว มนนัทธ์ เหล่ียววิริยกิจ การส่ือสารมวลชน
126 621910103 นางสาว เบญจมาภรณ์ ชัยฤทธ์ิ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
127 621910197 นางสาว พรปวีณ์ หงษ์ลอยลม รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
128 622010030 นางสาว ญาณิศา สายไหม นิติศาสตร์
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ช่ือ-สกุล
129 622010123 นางสาว ลักษณ์สุภา นุธรรม นิติศาสตร์
130 622012167 นางสาว อภิสรา รัตนจรุงพร นิติศาสตร์
131 612110184 นางสาว มานิตา อนันต์วิไล ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
132 632110109 นางสาว อารียา บัวลอย ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ คณะ
1 600110199 นางสาว แอน จ่ิงหลู่ มนุษยศาสตร์
2 610110448 นางสาว ทิตยา ง้าวแหลม มนุษยศาสตร์
3 610110515 นางสาว วิลาสินี พ่ึงเถ่ือน มนุษยศาสตร์
4 610110526 นางสาว อัฉราพร ปาละมะ มนุษยศาสตร์
5 610110614 นางสาว บุรพร แซ่ลู่ มนุษยศาสตร์
6 620110092 นางสาว วิภาวี กษีรธารา มนุษยศาสตร์
7 620110123 นางสาว ณัชชา คุ้มชาติ มนุษยศาสตร์
8 620110184 นางสาว รุ่งอรุณ กันยะดอย มนุษยศาสตร์
9 620110549 นางสาว ชญาดา จันทร์แจ่มแจ้ง มนุษยศาสตร์

10 630110239 นางสาว ภรณ์ แสงเรือง มนุษยศาสตร์
11 630110265 นางสาว อรวรรณ ยานุ มนุษยศาสตร์
12 630110480 นางสาว กมลชนก อุดใจ มนุษยศาสตร์
13 630110481 นางสาว กมลลักษณ์ สอนดี มนุษยศาสตร์
14 630110496 นางสาว ณัฐชา มณีกุล มนุษยศาสตร์
15 630110505 นางสาว นันท์นภัส สมสนุก มนุษยศาสตร์
16 630110507 นางสาว พรทิพย์ - มนุษยศาสตร์
17 630110528 นางสาว กวิตา ศุภตรัยวรพงศ์ มนุษยศาสตร์
18 630110547 นางสาว ปราณปริยา เมธา มนุษยศาสตร์
19 630110591 นางสาว ศิริณญา แซ่จ๋าว มนุษยศาสตร์
20 630110595 นางสาว เหมือนชนก อนุรักษ์ไตรภพ มนุษยศาสตร์
21 630112054 นางสาว ณัฐสุดา วิรัชโชติเสถียร มนุษยศาสตร์
22 610210150 นางสาว ณัฐณิชา รอดทุกข์ ศึกษาศาสตร์
23 630210080 นางสาว ธนพร กานจันทร์ ศึกษาศาสตร์
24 630210196 นางสาว พิมพ์สิรี ชีวอ าไพโรจน์ ศึกษาศาสตร์
25 630210257 นางสาว อังคณา กล่ินเจริญ ศึกษาศาสตร์
26 630210409 นางสาว สุพัตรา อินทร์เสาร์ ศึกษาศาสตร์
27 630310046 นางสาว ชโรรส สท้านอาจ วิจิตรศิลป์
28 630310173 นางสาว ภาณุมาศ ศรีธรรม วิจิตรศิลป์
29 630310246 นางสาว พัตติภรณ์ แย้มยินดี วิจิตรศิลป์
30 610410048 นางสาว ฉวีวรรณ เทพอินทร์ สังคมศาสตร์
31 620410172 นางสาว อริสรา รีวีระกุล สังคมศาสตร์
32 630410054 นางสาว วนิษชา แย้มพราหมณ์ สังคมศาสตร์

รำยช่ือนักศึกษำท่ีมีสิทธ์ิเข้ำพักหอพักนักศึกษำหญิง  อำคำร 3

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564   

ช่ือ-สกุล



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ คณะ

รำยช่ือนักศึกษำท่ีมีสิทธ์ิเข้ำพักหอพักนักศึกษำหญิง  อำคำร 3

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564   

ช่ือ-สกุล
33 630410175 นางสาว สุรางคนา สีเทา สังคมศาสตร์
34 610510276 นางสาว ศิริกานดา แสงทอง วิทยาศาสตร์
35 620510421 นางสาว สบันงา สุขสกุลปัญญา วิทยาศาสตร์
36 620510424 นางสาว กมลทิพย์ บุญษร วิทยาศาสตร์
37 620510426 นางสาว ขวัญประภา เห็มลม วิทยาศาสตร์
38 630510264 นางสาว พรคฬิฏา ทาหนัก วิทยาศาสตร์
39 630510511 นางสาว รุจิรา ศิริมาส วิทยาศาสตร์
40 630510552 นางสาว ปาลิดา ยุวรัตน์ วิทยาศาสตร์
41 630510566 นางสาว สุพิชญา ศรีสว่าง วิทยาศาสตร์
42 630510575 นางสาว จันทร์เพ็ญ จันทร์โฮ้วมณี วิทยาศาสตร์
43 630610002 นางสาว กฤตยาณี สังขนานนท์ วิศวกรรมศาสตร์
44 630610313 นางสาว ฐานุตรา ศิลปศรแก้ว วิศวกรรมศาสตร์
45 630610357 นางสาว เปรมนิกา รักษ์ย่ังยืนกุล วิศวกรรมศาสตร์
46 630610457 นางสาว กัลยา - วิศวกรรมศาสตร์
47 630610674 นางสาว ณัฐกานต์ พ่ึงม่ิง วิศวกรรมศาสตร์
48 620810385 นางสาว อารี โสภากันทร เกษตรศาสตร์
49 630810201 นางสาว ณิชารีย์ สิงห์โต เกษตรศาสตร์
50 630810319 นางสาว มยุรี อรุณสวัสด์ิพร เกษตรศาสตร์
51 630810374 นางสาว สรณ์ศิริ ชมดวง เกษตรศาสตร์
52 611110137 นางสาว ธาดารัตน์ ปิงเมือง เทคนิคการแพทย์
53 611310233 นางสาว ศรีทัย อูตะ อุตสาหกรรมเกษตร
54 631310015 นางสาว ชรินทร์ฎา หลองแก้ว อุตสาหกรรมเกษตร
55 631310146 นางสาว ศิตาภา ใจม่ันคง อุตสาหกรรมเกษตร
56 631310198 นางสาว เบญจพร ฟูค า อุตสาหกรรมเกษตร
57 631310277 นางสาว พิมพ์อักษิพร คล้ายโตนด อุตสาหกรรมเกษตร
58 631510106 นางสาว ธัญญ์วรัตน์ บางประสิทธ์ิ บริหารธุรกิจ
59 631510185 นางสาว พิมตะวัน โกศิลป์สุข บริหารธุรกิจ
60 631610012 นางสาว กัญญณัฐ โปธา เศรษฐศาสตร์
61 631610143 นางสาว ตัสนีม สานิ เศรษฐศาสตร์
62 631610201 นางสาว นิศาชล แซ่โง้ว เศรษฐศาสตร์
63 631610207 นางสาว บุญสิตา คงโพธ์ิ เศรษฐศาสตร์
64 631610246 นางสาว เปรมสินี สุวรรณโสภา เศรษฐศาสตร์
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65 631610326 นางสาว รัชต์วรรณ์ วรกุลวรรธนะ เศรษฐศาสตร์
66 631610380 นางสาว ศิริลักษณ์ วัฒนากิจ เศรษฐศาสตร์
67 631610415 นางสาว สุวรรณา ศรีจันทร์ เศรษฐศาสตร์
68 631615030 นางสาว ปภาวรินทร์ จินาเกตุ เศรษฐศาสตร์
69 621810040 นางสาว จิตรานุช วัฒนเกษมสกุล การส่ือสารมวลชน
70 631810024 นางสาว จุฑารัตน์ ปัญโญโต่ง การส่ือสารมวลชน
71 611910018 นางสาว นิตยา ชันพิมาย รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
72 611910047 นางสาว ชรินรัตน์ มาเยอะ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
73 611910243 นางสาว อรอุมา ผาติพงศ์โกศล รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
74 612010025 นางสาว นคนันทินี ดีเลิศวุฒิกร นิติศาสตร์
75 612012219 นางสาว สุรีรัตน์ สาตร์ทอง นิติศาสตร์
76 632010083 นางสาว พิชามญช์ุ บัวขาว นิติศาสตร์
77 632012157 นางสาว อ าไพพรรณ อินทาปัจ นิติศาสตร์
78 632110054 นางสาว ปาริชาติ ไชยรักษ์ ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
79 632110078 นางสาว มณีวรรณ แซ่ลี ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
80 632110356 นางสาว สุธีรา ปรีย์นันท์ ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
81 621810124 นางสาว เบญญาภา สิริพลายเล็ก การส่ือสารมวลชน
82 630510098 นางสาว กุลสตรี พลไตร วิทยาศาสตร์
83 630510233 นางสาว หัทยา ค าพูพันธ์ วิทยาศาสตร์
84 621810132 นางสาว ปิยธิดา มโนชลมานะกุล การส่ือสารมวลชน
85 630110473 นางสาว อริสา สินปรุ มนุษยศาสตร์
86 631610198 นางสาว น้ าทิพย์ ใจอินต๊ะ เศรษฐศาสตร์
87 630110654 นางสาว ฐิติกานต์ คีรีรัฐอุปถัมภ์ มนุษยศาสตร์
88 630510374 นางสาว วราลักษณ์ ใจเป็ง วิทยาศาสตร์
89 630210099 นางสาว สุทธิดา ดวงแก้ว ศึกษาศาสตร์
90 620510692 นางสาว ปรีชญาภัทร์ ช่างค า วิทยาศาสตร์
91 621610122 นางสาว ตาลสัง วงค์ใส เศรษฐศาสตร์
92 621810118 นางสาว นิรมัย มูลค า การส่ือสารมวลชน
93 630110664 นางสาว พิมพ์ลภัส บงกชศรีจินดา มนุษยศาสตร์
94 632110103 นางสาว อทิตยา ใจเป็ง ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
95 630110291 นางสาว นิสิตา ปันสุวรรณ มนุษยศาสตร์
96 630810198 นางสาว ณัฐริกา ดีเลิศวุฒิกร เกษตรศาสตร์
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97 632110085 นางสาว วรรณกร เผือกจีน ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
98 630210102 นางสาว กาญจนาพร อินทะชัย ศึกษาศาสตร์
99 631310247 นางสาว ชนาพร ปิงสุแสน อุตสาหกรรมเกษตร

100 610510585 นางสาว วิมพ์วิภา แซ่โก วิทยาศาสตร์
101 620610455 นางสาว วลัยพรรณ หวังวิริยะอนันต์ วิศวกรรมศาสตร์
102 630110203 นางสาว สุทธิดา บัวลอย มนุษยศาสตร์
103 610210119 นางสาว ดวงดาว แก้วกุนนา ศึกษาศาสตร์
104 630210436 นางสาว รวงผ้ึง นารีภาพเจริญ ศึกษาศาสตร์
105 620110410 นางสาว รวิพร คัมภีรพงศ์ มนุษยศาสตร์
106 620310143 นางสาว เจนนิศา นามหลวง วิจิตรศิลป์
107 610510607 นางสาว อริตสลา ปัญญาทา วิทยาศาสตร์
108 620510022 นางสาว ชลดา บุญมากาศ วิทยาศาสตร์
109 620610362 นางสาว ชุตินันท์ โปธาพันธ์ วิศวกรรมศาสตร์
110 611310046 นางสาว ปิยะธิดา จันทร์อ่ิม อุตสาหกรรมเกษตร
111 611310295 นางสาว พัชรพรรณ เทพโสภา อุตสาหกรรมเกษตร
112 621610263 นางสาว มาริษา พุทธปวน เศรษฐศาสตร์
113 630110191 นางสาว ภัคจิรา ใจสม มนุษยศาสตร์
114 630610442 นางสาว อาภาภรณ์ จันบัวลา วิศวกรรมศาสตร์
115 611310168 นางสาว กศิชาพัทธ์ แซ่ตวน อุตสาหกรรมเกษตร
116 611310438 นางสาว จันทภา ค าเป็ง อุตสาหกรรมเกษตร
117 630110575 นางสาว นงนภัส อภิชิตวิทยา มนุษยศาสตร์
118 610110457 นางสาว วรรชนา ดาวเทวัญ มนุษยศาสตร์
119 610110464 นางสาว หรรษมน อารยะชุตินันท์ มนุษยศาสตร์
120 620510216 นางสาว บงกช กมลทองดี วิทยาศาสตร์
121 620510500 นางสาว ธนัชพร ปัญญาค า วิทยาศาสตร์
122 630610353 นางสาว ปัณฑิตตา เวทย์ปัญญา วิศวกรรมศาสตร์
123 610210049 นางสาว ดาริณี ต๊ิบหล้า ศึกษาศาสตร์
124 630410011 นางสาว จุฑามาศ โชคกิติคุณ สังคมศาสตร์
125 630510666 นางสาว สุรัสดา ริยาพร้าว วิทยาศาสตร์



 ล ำดับ รหัสนักศึกษำ คณะ
1 610110121 นางสาว ดวงใจ ค าต่อม มนุษยศาสตร์
2 610110123 นางสาว ธันยพัต ล้อพิสิษฐ์ มนุษยศาสตร์
3 610110130 นางสาว พรนภา อุ่นเครือ มนุษยศาสตร์
4 610110343 นางสาว ธนกร เตชะกัมพลสารกิจ มนุษยศาสตร์
5 620110074 นางสาว มัสลินญา ดาดูเคล มนุษยศาสตร์
6 620110139 นางสาว เพลงภัทรา มหาแก้ว มนุษยศาสตร์
7 630110011 นางสาว จุฑามาศ ศิริศรีลดามาศ มนุษยศาสตร์
8 630110097 นางสาว สมรดา เกษแก้ว มนุษยศาสตร์
9 630110410 นางสาว ญาดา กิตติวิริยกุล มนุษยศาสตร์

10 630110448 นางสาว ภัทรินทร์ ตาสาย มนุษยศาสตร์
11 630210052 นางสาว ศิริญารักษ์ ปัญญาภู ศึกษาศาสตร์
12 630210083 นางสาว นภัสสรณ์ บุญกัน ศึกษาศาสตร์
13 630310164 นางสาว ปัทมาภรณ์ ยาจันทรา วิจิตรศิลป์
14 630310176 นางสาว วิมลมณี คีรีวรรณ์ วิจิตรศิลป์
15 620410217 นางสาว พชรภรณ์ ไสยวงศ์ สังคมศาสตร์
16 610510587 นางสาว ศิรินภา เชียงราย วิทยาศาสตร์
17 620510148 นางสาว พัทธมน จันทิวาสน์ วิทยาศาสตร์
18 620510328 นางสาว บุษญารัตน์ ดวงใจ วิทยาศาสตร์
19 630510657 นางสาว ณิชาภัทร สวรรค์ขวัญ วิทยาศาสตร์
20 620810057 นางสาว พนิดา หินแก้ว เกษตรศาสตร์
21 620810099 นางสาว กรัณฑา อุดนัน เกษตรศาสตร์
22 630810100 นางสาว กมลทิพย์ ศรีพรม เกษตรศาสตร์
23 631310021 นางสาว ฐิติมา กฤษวงค์ อุตสาหกรรมเกษตร
24 621510045 นางสาว ชนิกานต์ ครไชยศรี บริหารธุรกิจ
25 621510150 นางสาว นิสากร ท านุ บริหารธุรกิจ
26 621510294 นางสาว สายสัมพันธ์ ขิงทอง บริหารธุรกิจ
27 631510118 นางสาว นภัสสร เจริญกุศล บริหารธุรกิจ
28 631510162 นางสาว แป้งร่ า ถุงออน บริหารธุรกิจ
29 631510243 นางสาว ศลิษา ชัชวาลย์ บริหารธุรกิจ
30 611610011 นางสาว เฉลิมขวัญ ปัญสุวรรณ์ เศรษฐศาสตร์
31 611610145 นางสาว พิมลพรรณ โยนอก เศรษฐศาสตร์
32 621610335 นางสาว สุดารัตน์ งามจรัส เศรษฐศาสตร์
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33 621810031 นางสาว จณิสตา แสงสว่างวัฒนะ การส่ือสารมวลชน
34 621810177 นางสาว ภัทรินทร์ รุ่งทองค ากุล การส่ือสารมวลชน
35 631810004 นางสาว กฤตพุทธิ สิงห์ค า การส่ือสารมวลชน
36 631810256 นางสาว คุณัญญา นุ่นแก้ว การส่ือสารมวลชน
37 611910070 นางสาว พรรณธิวา ธรรมโลกา รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
38 632010114 นางสาว ภักด์ิคีณี ทองมี นิติศาสตร์
39 622110025 นางสาว ชาตยา รอดจันทร์ ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
40 622110032 นางสาว ฑิตยาภา พฤษหอม ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
41 632110328 นางสาว หฤทยา กันทาแจ่ม ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี



 ล ำดับ รหัสนักศึกษำ คณะ
1 610110146 นางสาว ศิริวรรณ ส่วนบุญ มนุษยศาสตร์
2 620110377 นางสาว จิรชยา ใจโชติ มนุษยศาสตร์
3 630110073 นางสาว แพรพลอย วงค์วาน มนุษยศาสตร์
4 630112006 นางสาว ชุติกาญจน์ ปุค าแดง มนุษยศาสตร์
5 630112016 นางสาว ธีรยา จันทร์เชย มนุษยศาสตร์
6 630210006 นางสาว จารุวรรณ สีงาม ศึกษาศาสตร์
7 630210155 นางสาว นภัสวรรณ ขันต๊ะ ศึกษาศาสตร์
8 630210163 นางสาว พิงค์กวี พรหมเสน ศึกษาศาสตร์
9 630210177 นางสาว ณัฐกานต์ ไชยมงคล ศึกษาศาสตร์

10 630210200 นางสาว มณฑิรา ไร่สอ ศึกษาศาสตร์
11 630210208 นางสาว เอวลิน ศาลางาม ศึกษาศาสตร์
12 630210227 นางสาว วริศรา ทองสวน ศึกษาศาสตร์
13 630210262 นางสาว ธนธรณ์ ศรีไพบูลย์ ศึกษาศาสตร์
14 630210263 นางสาว ธนัชพร ทองหอม ศึกษาศาสตร์
15 630210283 นางสาว  อภิชญา ครุฑทุ่ง   ศึกษาศาสตร์
16 630310289 นางสาว ธีริศรา ย้ิมป่ัน วิจิตรศิลป์
17 630310300 นางสาว ภศินี ปัตเตนัง วิจิตรศิลป์
18 630410234 นางสาว ยุพิน วีระกิตติกุล สังคมศาสตร์
19 620510055 นางสาว ปรียานุช  แปงใจ   วิทยาศาสตร์
20 620510097 นางสาว อนิสรา สมีนาง วิทยาศาสตร์
21 630510136 นางสาว ปริญญา ไชยชนะ วิทยาศาสตร์
22 630510148 นางสาว วรัชญ์ฐานิดา ค ารินทร์จตุภูมิ วิทยาศาสตร์
23 630510572 นางสาว อักษราภัค ไทยปรีชา      วิทยาศาสตร์
24 631310290 นางสาว ศุภักษร ปัญญา อุตสาหกรรมเกษตร
25 631510011 นางสาว กวินธิดา อินชูใจ บริหารธุรกิจ
26 631510029 นางสาว จรรยพร บัวทอง บริหารธุรกิจ
27 631510271 นางสาว สิรินดา ชูคง บริหารธุรกิจ
28 631512034 นางสาว ชยาภรณ์ ดอกพิกุล บริหารธุรกิจ
29 631512051 นางสาว ณัฐชา ปัญจขันธ์ บริหารธุรกิจ
30 631512133 นางสาว แพรไพลิน ศุภกิจวณิชกุล บริหารธุรกิจ
31 631512190 นางสาว อภิจญา ประโมทะกะ บริหารธุรกิจ
32 631610142 นางสาว ตฤณศร กงเซ่ง เศรษฐศาสตร์
33 631810117 นางสาว ปวริศา สง่าวงศ์ การส่ือสารมวลชน
34 631810123 นางสาว ปิยภัทร ยะเขียว การส่ือสารมวลชน
35 632110135 นางสาว ชุติกาญจน์ เหลืองอ านวยศิริ ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
36 630510487 นางสาว พนิดา แก้วเมือง วิทยาศาสตร์
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 ล ำดับ รหัสนักศึกษำ คณะ
1 630110457 นางสาว วัชรมน วัฒนายากร มนุษยศาสตร์
2 632110049 นางสาว นิชกานต์ เรืองวิลัย ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
3 631010086 นางสาว ปวีณ์นุช จินะราช เภสัชศาสตร์
4 620610818 นางสาว สุนิสา ดีราชรัมย์ วิศวกรรมศาสตร์
5 620110501 นางสาว กษิด์ิญาดา นิรัติศัยวรกุล มนุษยศาสตร์
6 610615007 นางสาว จันทร์วิรา วิถีปัญญา วิศวกรรมศาสตร์
7 621610336 นางสาว สุทธิดา ค าละ เศรษฐศาสตร์
8 620112022 นางสาว ธนัชพร นิรันดรพฤกษ์ มนุษยศาสตร์
9 620210013 นางสาว ธัญวรัตม์ ยศพิมสาร ศึกษาศาสตร์

10 630210153 นางสาว ธันญ์วริน สารสิริโรจน์ ศึกษาศาสตร์
11 621310026 นางสาว ญาณิศา เสตะพันธ์ อุตสาหกรรมเกษตร
12 630210055 นางสาว สรณียา ชัยสลี ศึกษาศาสตร์
13 620810287 นางสาว รังสิมา บุญศรี เกษตรศาสตร์
14 622110042 นางสาว ตะวันฉาย หงสนันทน์ ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
15 630510277 นางสาว วรรณ์กวี ลือยศ วิทยาศาสตร์
16 620612120 นางสาว ศศิธร โคซากะ วิศวกรรมศาสตร์
17 632010085 นางสาว พิมพ์ชนก รัตนพันธ์ุ นิติศาสตร์
18 610510603 นางสาว อภิชญา อินสมพันธ์ วิทยาศาสตร์
19 620110085 นางสาว รุจคณิศร สุวรรณ มนุษยศาสตร์
20 622012062 นางสาว ธัญญลักษณ์ สุระชาติ นิติศาสตร์
21 630410226 นางสาว พรปวีณ์ เตจ๊ะนัง สังคมศาสตร์
22 630210043 นางสาว วชิราภรณ์ คลาดแคล้ว ศึกษาศาสตร์
23 610210206 นางสาว อัญญาพร วงศ์ใหญ่ ศึกษาศาสตร์
24 630610472 นางสาว จอมขวัญ ทองค า วิศวกรรมศาสตร์
25 622110014 นางสาว จิรัชญา ทาลังกา ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
26 631510191 นางสาว พิรญาณ์ เหล่าอารยะ บริหารธุรกิจ
27 621510282 นางสาว ศุภากร อินต๊ะค า บริหารธุรกิจ
28 621810206 นางสาว เลิศอมร ดอนน้ าขาว การส่ือสารมวลชน
29 630110475 นางสาว อรุโณทัย ทิตา มนุษยศาสตร์
30 621610002 นางสาว กชวรรณ บุญชุ่มใจ เศรษฐศาสตร์
31 621610083 นางสาว ชัญญา เลิศเชวงกุล เศรษฐศาสตร์
32 621610163 นางสาว นิตยา ม่ิงเมือง เศรษฐศาสตร์
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33 621610333 นางสาว สุชาดา จันทร์มา เศรษฐศาสตร์
34 631310314 นางสาว จิราพร มนต์นิรภัย อุตสาหกรรมเกษตร
35 630410205 นางสาว ณัฐชยา เครือค า สังคมศาสตร์
36 610210181 นางสาว ณัฎฐา เกษราภรณ์ ศึกษาศาสตร์
37 610210197 นางสาว มณฑิรา โกวาฤทธ์ิ ศึกษาศาสตร์
38 620810281 นางสาว ยุพาภรณ์ บุญราษฎร์ เกษตรศาสตร์
39 630210186 นางสาว ธาดาทิพย์ วงศ์ใหญ่ ศึกษาศาสตร์
40 630110369 นางสาว พิมพ์สิริ มากพูน มนุษยศาสตร์
41 631510294 นางสาว อภิสรา อิงไธสง บริหารธุรกิจ
42 631810084 นางสาว ธัญภัทรษภรณ์ ปัญญาธิทธเนศร์ การส่ือสารมวลชน
43 611610013 นางสาว ชนม์ชนก ต๊ิบสุก เศรษฐศาสตร์
44 621610331 นางสาว สุกัญญา ไกรสังข์ เศรษฐศาสตร์
45 631310235 นางสาว กวิสรา พิพัฒน์พิริยากุล อุตสาหกรรมเกษตร



 ล ำดับ รหัสนักศึกษำ คณะ
1 620110031 นางสาว ดวงมณี เดชปรารมย์ มนุษยศาสตร์
2 620110067 นางสาว เพียงตะวัน ธรรมเจริญ มนุษยศาสตร์
3 620110551 นางสาว ช่อทิพ แก่นสา มนุษยศาสตร์
4 630110416 นางสาว ณัฐณิชา พันธ์เดช มนุษยศาสตร์
5 630110424 นางสาว ธัญวรรณ บูรพา มนุษยศาสตร์
6 610210192 นางสาว ปวรี ต๊ะจันทร์ ศึกษาศาสตร์
7 630210292 นางสาว ปริญ สกุลวรางค์ ศึกษาศาสตร์
8 630210296 นางสาว มัณฑนา เกิดผล ศึกษาศาสตร์
9 630210370 นางสาว วิสสุตา เฉพาะธรรม ศึกษาศาสตร์

10 620410019 นางสาว ฐิติรัตน์ ณ นคร สังคมศาสตร์
11 620410242 นางสาว อวิสรา โคเบนท์ สังคมศาสตร์
12 630410027 นางสาว ณิชาวีร์ ศิลาชาล สังคมศาสตร์
13 630410152 นางสาว วรรณพิมล โลจนภีระพงศ์ สังคมศาสตร์
14 610510421 นางสาว บุญรวี ระหงษ์ วิทยาศาสตร์
15 620510263 นางสาว กมลชนก เครือเก้ียว วิทยาศาสตร์
16 620510412 นางสาว ณัฐวดี เล็กข า วิทยาศาสตร์
17 620510418 นางสาว ศิรินุช ธีระแนว วิทยาศาสตร์
18 620510428 นางสาว จิรัชญา ศรีวิสุทธ์ิ วิทยาศาสตร์
19 620510439 นางสาว พิชญาภา รุ่งเรืองไพสิฐ วิทยาศาสตร์
20 630510100 นางสาว จันทราทิพย์ แก้วมณี วิทยาศาสตร์
21 630510322 นางสาว ภัทรภรณ์ ฉิมอ่วม วิทยาศาสตร์
22 630610092 นางสาว รุ่งนภา ศรีโสภา วิศวกรรมศาสตร์
23 630610306 นางสาว ชโรบล สุหร่าย วิศวกรรมศาสตร์
24 630610321 นางสาว ณัฐชยา คารินทา วิศวกรรมศาสตร์
25 630610348 นางสาว เนตรชนก ปินค า วิศวกรรมศาสตร์
26 630610376 นางสาว พิมชนกช์ ภูวปัญญา วิศวกรรมศาสตร์
27 630610382 นางสาว ภรณี นัยเนตร วิศวกรรมศาสตร์
28 630610405 นางสาว วิริยา ยลพันธ์ วิศวกรรมศาสตร์
29 611310002 นางสาว กันตา มากพันธ์ อุตสาหกรรมเกษตร
30 631310059 นางสาว วริษา เลาหะเพ็ญแสง อุตสาหกรรมเกษตร
31 631310399 นางสาว ปรารถนา สุภสอน อุตสาหกรรมเกษตร
32 621510365 นางสาว พิชญามญช์ุ วงศ์จ าปา บริหารธุรกิจ
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33 621512037 นางสาว ชนิดา อนันต์ธนสาร บริหารธุรกิจ
34 631510049 นางสาว ชลธิชา วงศ์อ่อนตา บริหารธุรกิจ
35 631512182 นางสาว สุตาภัทร ไชยสงคราม บริหารธุรกิจ
36 621610042 นางสาว ขนิษฐา รุ่งโรจน์ เศรษฐศาสตร์
37 621610056 นางสาว จิราภรณ์ หลงผาสุข เศรษฐศาสตร์
38 621610124 นางสาว ทอฝัน โสมนัส เศรษฐศาสตร์
39 631610363 นางสาว วิศัลย์ศยา พลับจีน เศรษฐศาสตร์
40 621810037 นางสาว จิดาภา เพ็งสุข การส่ือสารมวลชน
41 621910016 นางสาว ญาดา แก้วพิลา รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ คณะ
1 610110016 นางสาว โชติมา เมืองลอย มนุษยศาสตร์
2 610110051 นางสาว นวรัตน์ ดวงหอม มนุษยศาสตร์
3 610110065 นางสาว พรหมพร แซ่ต้ัง มนุษยศาสตร์
4 610110139 นางสาว มาลี วุยชีกู่ มนุษยศาสตร์
5 610110644 นางสาว นภาพร พรชัยสกุล มนุษยศาสตร์
6 620110183 นางสาว รัศมี แซ่โล่ มนุษยศาสตร์
7 620110307 นางสาว กุลธิดา จิณะกับ มนุษยศาสตร์
8 620110367 นางสาว อักษราภัค ชุติโชค มนุษยศาสตร์
9 620110601 นางสาว ณัฐยา รัฐพลสกุล มนุษยศาสตร์

10 620110610 นางสาว พรนภา เสาร์สิงห์ มนุษยศาสตร์
11 630110181 นางสาว ประภัสรา น้อยต าแย มนุษยศาสตร์
12 630110247 นางสาว วรพิชชา ประทุมวรรณ มนุษยศาสตร์
13 630110297 นางสาว ปภาวดี ธิสา มนุษยศาสตร์
14 630110300 นางสาว ปิยธิดา ชัยสีหา มนุษยศาสตร์
15 630110334 นางสาว อรปรียา จรูญโรจน์ ณ อยุธยา มนุษยศาสตร์
16 630110356 นางสาว ธัญวรัตม์ โตธัญญะ มนุษยศาสตร์
17 630110379 นางสาว วิไลพร นกแล มนุษยศาสตร์
18 630110386 นางสาว สุพรรณ์วษา สุค า มนุษยศาสตร์
19 630110576 นางสาว นลพรรณ กล่ินหอม มนุษยศาสตร์
20 630110588 นางสาว รดาวรรณ อุตตสุรดี มนุษยศาสตร์
21 630112042 นางสาว อาภารัศม์ิ เรขะชัยวิวัฒน์ มนุษยศาสตร์
22 630112066 นางสาว พีระดา มะโนวรรณ์ มนุษยศาสตร์
23 610210268 นางสาว พรทิวา โลราช ศึกษาศาสตร์
24 610210319 นางสาว นลิน ชาญวิทย์ปทุม ศึกษาศาสตร์
25 630210004 นางสาว กานต์ธีรา สาคร ศึกษาศาสตร์
26 630210016 นางสาว ชลดา ผูกมาศ ศึกษาศาสตร์
27 630210076 นางสาว กฤษฎาภรณ์ จุมปา ศึกษาศาสตร์
28 630210077 นางสาว กัลย์สุดา พิมพ์ศรี ศึกษาศาสตร์
29 630210092 นางสาว ภาวนา เงินงามจรัสพงศ์ ศึกษาศาสตร์
30 630210106 นางสาว จันทิมา จิตนิยม ศึกษาศาสตร์
31 630210210 นางสาว กัญญารัตน์ นวลกล่ า ศึกษาศาสตร์
32 630210351 นางสาว ฐาญมาศ หมอมนต์ ศึกษาศาสตร์
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ช่ือ-สกุล
33 630210356 นางสาว นัฎฐิรา ชัยศรี ศึกษาศาสตร์
34 630210357 นางสาว น้ ารินทร์ เขตสูงเนิน ศึกษาศาสตร์
35 630210360 นางสาว เปรมพิชา ตาค า ศึกษาศาสตร์
36 630210369 นางสาว วาทินี หนูชู ศึกษาศาสตร์
37 630210379 นางสาว อัจฉราพรรณ ไลย์ ศึกษาศาสตร์
38 630310037 นางสาว โสรยา เพ็งเปรม วิจิตรศิลป์
39 630310103 นางสาว มัณฑนา ลีลาศ วิจิตรศิลป์
40 630310241 นางสาว ธนัชชา เช้ือทอง วิจิตรศิลป์
41 630310249 นางสาว พิมพ์ระวี อุยหา วิจิตรศิลป์
42 630310353 นางสาว สโรชา ความเลิศ วิจิตรศิลป์
43 630310356 นางสาว อริสา อินต๊ะเสน วิจิตรศิลป์
44 610410138 นางสาว ธิณัฐดา ปัญญาวงค์ สังคมศาสตร์
45 620410095 นางสาว จริยา เตจ๊ะฝ้ัน สังคมศาสตร์
46 620410240 นางสาว สุทธิดา แก้วชลคราม สังคมศาสตร์
47 630410094 นางสาว จิตรลดา ผาสงค์ สังคมศาสตร์
48 630410157 นางสาว วรัญญา ปานสัน สังคมศาสตร์
49 630410161 นางสาว วิทาดา ชันเพ็ชร์ สังคมศาสตร์
50 610510067 นางสาว พัฒนิตดา บุญประเสริฐ วิทยาศาสตร์
51 610510415 นางสาว ทานตะวัน ลีลาศีลธรรม วิทยาศาสตร์
52 610510538 นางสาว ขวัญพร จันทร์สุวรรณ วิทยาศาสตร์
53 610510542 นางสาว ฉัตรวิไล มูลใจ วิทยาศาสตร์
54 610510743 นางสาว จินต์จุฑา บัวแก้ว วิทยาศาสตร์
55 620510096 นางสาว หทัยชนก เทพวัง วิทยาศาสตร์
56 620510142 นางสาว พรธิดา ฟุ่นเต่ย วิทยาศาสตร์
57 620510486 นางสาว จงปวี เย็นแจ่ม วิทยาศาสตร์
58 630510290 นางสาว จิดาภา บุญลือ วิทยาศาสตร์
59 630510291 นางสาว ชฏามาศ อินต๊ะมล วิทยาศาสตร์
60 630510459 นางสาว จิดาภา ยากรณ์ วิทยาศาสตร์
61 630510510 นางสาว รินรดา แสนเมือง วิทยาศาสตร์
62 630610278 นางสาว สิริวรรณ พนชีวี วิศวกรรมศาสตร์
63 630610412 นางสาว ศศิวิมล คุปตรัตน์ วิศวกรรมศาสตร์
64 630610429 นางสาว สุดารัตน์ หมูค า วิศวกรรมศาสตร์
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65 630610582 นางสาว พลอยแก้ว โตชมบุญ วิศวกรรมศาสตร์
66 630610604 นางสาว ภัทรสุดา ปงกันทา วิศวกรรมศาสตร์
67 630610703 นางสาว วณิชชา กาสา วิศวกรรมศาสตร์
68 630612077 นางสาว มอย - วิศวกรรมศาสตร์
69 610810010 นางสาว ธัญชนก อินอร เกษตรศาสตร์
70 610810132 นางสาว เมธาพร พรมภิบาล เกษตรศาสตร์
71 620810002 นางสาว กมลวรรณ ขาเหล็ก เกษตรศาสตร์
72 620810060 นางสาว พลอยสวย ชัยสงคราม เกษตรศาสตร์
73 620810069 นางสาว วันเพ็ญ อัศวโตนนท์ เกษตรศาสตร์
74 620810072 นางสาว ศรีนวล สุนิติภานนท์ เกษตรศาสตร์
75 620810080 นางสาว สุกัญญา วอมขุนทด เกษตรศาสตร์
76 620810109 นางสาว กันยารัตน์ ปิยะวัฒน์กูล เกษตรศาสตร์
77 620810111 นางสาว ก่ิงแก้ว แสงแก้ว เกษตรศาสตร์
78 620810143 นางสาว ชลธิชา กันภัย เกษตรศาสตร์
79 620810146 นางสาว ชลิดา ปะละมัดทาโส เกษตรศาสตร์
80 620810382 นางสาว อัญชลี แสงศรีจันทร์ เกษตรศาสตร์
81 630810029 นางสาว ดวงหทัย ฉันทราวรากร เกษตรศาสตร์
82 630810055 นางสาว ปริญญา จุมพลศรี เกษตรศาสตร์
83 630810120 นางสาว กิตติมา ช่วยรักษา เกษตรศาสตร์
84 630810123 นางสาว เกศราภรณ์ แสนต๊ิบ เกษตรศาสตร์
85 630810219 นางสาว ธนัชพร ไชยค า เกษตรศาสตร์
86 630810235 นางสาว ธีรดา กะสิวรรณ์ เกษตรศาสตร์
87 630810241 นางสาว นภัสกร โป๊กเรือง เกษตรศาสตร์
88 630810322 นางสาว มัณฑิตา สิทธิยศ เกษตรศาสตร์
89 630810366 นางสาว ศิริลักษ์ ยานะจิตร เกษตรศาสตร์
90 630810393 นางสาว สุภาพร มะมา เกษตรศาสตร์
91 631110124 นางสาว เฉลิมขวัญ มงคลพันธ์ เทคนิคการแพทย์
92 631110151 นางสาว ผ่องใส กาวี เทคนิคการแพทย์
93 631310127 นางสาว พิฆเนศฐ์ สมปวนตา อุตสาหกรรมเกษตร
94 631310268 นางสาว นลินทิพย์ จันทร์พ้ืน อุตสาหกรรมเกษตร
95 631310287 นางสาว ศรีสกุล ถาวรสวัสด์ิ อุตสาหกรรมเกษตร
96 631310313 นางสาว ขวัญจิรา ชัยมูลวงค์ อุตสาหกรรมเกษตร
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97 631310395 นางสาว บุษราภรณ์ ไชยวงค์ อุตสาหกรรมเกษตร
98 621510283 นางสาว สกุลกานต์ สิทธิวัย บริหารธุรกิจ
99 621512196 นางสาว สุจิตรา ศรีวัชระ บริหารธุรกิจ

100 621512202 นางสาว สุมินทร์ตรา ฤทธิกัน บริหารธุรกิจ
101 621610149 นางสาว นงนภัส ชายสิงห์ค า เศรษฐศาสตร์
102 631610147 นางสาว ทัชชา อินยาศรี เศรษฐศาสตร์
103 631610220 นางสาว ประภารวี คุณยศย่ิง เศรษฐศาสตร์
104 631610404 นางสาว สุดารัตน์ ปรางค์แสงวิไล เศรษฐศาสตร์
105 631610406 นางสาว สุนิสา พอเณร เศรษฐศาสตร์
106 611810265 นางสาว อรทัย ลุงคู่ การส่ือสารมวลชน
107 621810303 นางสาว อพินยา เน่ืองจ านงค์ การส่ือสารมวลชน
108 631810059 นางสาว ณาริญา ก่ิงจ าปา การส่ือสารมวลชน
109 631810099 นางสาว น้ าฝน จ่ิงต่า การส่ือสารมวลชน
110 631810114 นางสาว ปรารถนา เจนเกษตรกร การส่ือสารมวลชน
111 631810118 นางสาว ปัทมพร อ่ิมขันต์ การส่ือสารมวลชน
112 631810183 นางสาว รินรดา แสงไทย การส่ือสารมวลชน
113 621910093 นางสาว ธมลวรรณ เด่นกองพล รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
114 631910100 นางสาว พิมลรัตน์ ใจค า รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
115 631910145 นางสาว ชาติญา มุกดาหาร รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
116 612010052 นางสาว อรอุมา ชมพนา นิติศาสตร์
117 622012140 นางสาว ศรัลทัพพ์ อ่ าตระกูล นิติศาสตร์
118 632010032 นางสาว ณหทัย ชัยประพันธ์ นิติศาสตร์
119 632110221 นางสาว สุชาดา สิงห์เพชร ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
120 630110501 นางสาว ธัญญะรัตน์ โชคธนะประเสริฐ มนุษยศาสตร์
121 630110055 นางสาว ประกายแก้ว มะโนค า มนุษยศาสตร์
122 621910037 นางสาว พัทธ์จิรา โพธิสัตย์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
123 620210095 นางสาว จันทนิภา แซ่เหอะ ศึกษาศาสตร์
124 631510217 นางสาว รุ่งทิพย์ ดวงมณี บริหารธุรกิจ
125 620210120 นางสาว ศศิธร วงโยโพ ศึกษาศาสตร์
126 630610373 นางสาว พิชญพิมพ์พร อนันตบุญวัฒน์ วิศวกรรมศาสตร์
127 630810108 นางสาว กวินธิดา สุวรรณะ เกษตรศาสตร์
128 620210104 นางสาว นิตยา มาเยอะ ศึกษาศาสตร์
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129 630210190 นางสาว บุญสิตา แซ่เหอะ ศึกษาศาสตร์
130 630210239 นางสาว ชุติกาญจน์ ชัยชมภู ศึกษาศาสตร์
131 630810216 นางสาว ธนัชชา ปิจดี เกษตรศาสตร์
132 630110520 นางสาว ศุภาพิชญ์ ชุมภูอินทร์ มนุษยศาสตร์
133 621510285 นางสาว สกุลทิพย์ จิตต์สุพร บริหารธุรกิจ
134 632010150 นางสาว อาทิตยา งามจารุธารเกษม นิติศาสตร์
135 610110402 นางสาว วลัยพร ใจมาบุตร มนุษยศาสตร์
136 630110415 นางสาว ณัฐชยา แก้วจันทร์ต๊ะ มนุษยศาสตร์
137 630110593 นางสาว สุดา แซ่ซ้ง มนุษยศาสตร์
138 610210114 นางสาว ชลธิชา แก้วโหว้ ศึกษาศาสตร์
139 610210125 นางสาว นฤมล แสงเฮ่อ ศึกษาศาสตร์
140 631310276 นางสาว พาพร คงศรีทาน อุตสาหกรรมเกษตร
141 611910108 นางสาว ณัฐณิชา ผาแก้ว รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
142 632010125 นางสาว วิชญา อัมพรประทาน นิติศาสตร์
143 631310083 นางสาว กรพินธ์ุ จุลพันธ์ อุตสาหกรรมเกษตร
144 620110537 นางสาว กัญญารัตน์ โนนไธสง มนุษยศาสตร์
145 620510050 นางสาว นุชวรา จันปุ่ม วิทยาศาสตร์
146 610810106 นางสาว ปริยดุษฎี ค าใจเท่ียง เกษตรศาสตร์
147 610810108 นางสาว ปวีณ์นุช ยามา เกษตรศาสตร์
148 630810115 นางสาว กัลยา ปล้ืมจิต เกษตรศาสตร์
149 631310226 นางสาว วาสนา ใฝ่ฝากปัญญา อุตสาหกรรมเกษตร
150 632010007 นางสาว ก่ิงนุ่น กองกาญจนานันท์ นิติศาสตร์
151 632010133 นางสาว ศุภัทราภรณ์ สิงห์แก้ว นิติศาสตร์
152 631910072 นางสาว ณัชชา ศรีทิใจ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
153 632012114 นางสาว รินทร์ลัดดา จันทจร นิติศาสตร์
154 632012156 นางสาว อารยา หงษ์แก้ว นิติศาสตร์
155 630410041 นางสาว น้ าฟ้า นาคปาน สังคมศาสตร์
156 620810273 นางสาว ภูริชญาฐ์ นุธรรม เกษตรศาสตร์
157 610210133 นางสาว วิภา ป่ากุญชร ศึกษาศาสตร์
158 610510796 นางสาว สุวรรณี อวดเขต วิทยาศาสตร์
159 620110595 นางสาว กลอย พรชัย มนุษยศาสตร์
160 620110606 นางสาว บงกช เสาร์เย็น มนุษยศาสตร์



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ คณะ

รำยช่ือนักศึกษำท่ีมีสิทธ์ิเข้ำพักหอพักนักศึกษำหญิง  อำคำร 8

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564   

ช่ือ-สกุล
161 630210235 นางสาว จารุวรรณ์ พรมเมก ศึกษาศาสตร์
162 622012128 นางสาว รัตติยาภรณ์ หมอนประเสริฐ นิติศาสตร์
163 631110078 นางสาว ภาวินี แซ่เบ้ เทคนิคการแพทย์
164 610110041 นางสาว ธนัตภ์นันส์ อรรถวิทย์ มนุษยศาสตร์
165 610210058 นางสาว ปฏิญญา คุ่ยต่วน ศึกษาศาสตร์
166 620410243 นางสาว อาทิตยา กองค า สังคมศาสตร์
167 632010094 นางสาว ภัทรลาภา สีด า นิติศาสตร์



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ คณะ
1 620110400 นางสาว พรนภัส พรหมสุข มนุษยศาสตร์
2 620110409 นางสาว รวินท์นิภา วงศ์ใหญ่ มนุษยศาสตร์
3 630110249 นางสาว วริศรา แย้มไสว มนุษยศาสตร์
4 630110555 นางสาว ศิริพิชญ์ อยู่คร้าม มนุษยศาสตร์
5 630210204 นางสาว วิไลลักษณ์ แก้ววิเศษ ศึกษาศาสตร์
6 630310152 นางสาว ณัฐพร แสนค าวินิจ วิจิตรศิลป์
7 630210382 นางสาว กมลชนก เทพประการ ศึกษาศาสตร์
8 630310154 นางสาว ดุษฎีพร ชัยบุตร วิจิตรศิลป์
9 620410149 นางสาว วลินดา เกตุหอม สังคมศาสตร์

10 630410069 นางสาว สุธินี รักกุศล สังคมศาสตร์
11 610510477 นางสาว รัชนูกร เรียบเรียง วิทยาศาสตร์
12 620510448 นางสาว สุวนันท์ธิชา อินทร์สอาด วิทยาศาสตร์
13 620510543 นางสาว สุภาวดี ผังรักษ์ วิทยาศาสตร์
14 620510651 นางสาว พรสรวง รังควร วิทยาศาสตร์
15 630510002 นางสาว กาญจนาภรณ์ สิทธิใหญ่ วิทยาศาสตร์
16 630510007 นางสาว จิรภิญญา กันมูลทา วิทยาศาสตร์
17 630510013 นางสาว ชนาธิป พาทิตย์ วิทยาศาสตร์
18 630510023 นางสาว ณัฐนรี สายเคร่ือง วิทยาศาสตร์
19 630510268 นางสาว พิชญา ย่ีนาง วิทยาศาสตร์
20 630510454 นางสาว กรรณิการ์ ค าปลิว วิทยาศาสตร์
21 630510580 นางสาว ณัฎฐณิชา เวียงค า วิทยาศาสตร์
22 630510614 นางสาว ฉัตรพร รังควร วิทยาศาสตร์
23 630610338 นางสาว ธริกา โพชสาลี วิศวกรรมศาสตร์
24 611310041 นางสาว ปณิตตรา ค ามีก้ า อุตสาหกรรมเกษตร
25 621310052 นางสาว ปาริชาต สุขสันติมาศ อุตสาหกรรมเกษตร
26 631310012 นางสาว จิตรานุช แซ่ซ่ือ อุตสาหกรรมเกษตร
27 621512074 นางสาว ทิพามณี มูลธิ บริหารธุรกิจ
28 631510221 นางสาว รุจิรดา รังผ้ึง บริหารธุรกิจ
29 631510256 นางสาว ศุภิสรา เนตรรุ่ง บริหารธุรกิจ
30 611610177 นางสาว ฉัตรลดา ต้ังใจ เศรษฐศาสตร์
31 631610041 นางสาว จณิสตา พันธ์ปัญญากรกุล เศรษฐศาสตร์
32 631610178 นางสาว ธีรญา ค าสุวิมลชัย เศรษฐศาสตร์
33 631610331 นางสาว รัตนากร สังข์ทอง เศรษฐศาสตร์

รำยช่ือนักศึกษำท่ีมีสิทธ์ิเข้ำพักหอพักนักศึกษำหญิงสีชมพู

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564   

ช่ือ-สกุล



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ คณะ

รำยช่ือนักศึกษำท่ีมีสิทธ์ิเข้ำพักหอพักนักศึกษำหญิงสีชมพู

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564   

ช่ือ-สกุล
34 631810191 นางสาว วรรณพร ยังเหล็ก การส่ือสารมวลชน
35 632010036 นางสาว ณัฐธิดา แท่นทอง นิติศาสตร์
36 632010146 นางสาว อธิชา วงษ์ถาวรเรือง นิติศาสตร์
37 620810171 นางสาว ณัฐวดี คุณแก้ว เกษตรศาสตร์
38 620410147 นางสาว วรรณิศา เอ่ียมนาท สังคมศาสตร์
39 630110447 นางสาว ภัคจิรา  ชินวัตร มนุษยศาสตร์
40 620110215 นางสาว ธนิษฐา โป่งอ้าย มนุษยศาสตร์
41 630210293 นางสาว เปรมสินิ อินชัยวงค์ ศึกษาศาสตร์
42 630810164 นางสาว ชลธีชา  ย่ีหล่ า เกษตรศาสตร์
43 630510047 นางสาว ปานตา แพร่ส าราญ วิทยาศาสตร์
44 630110653 นางสาว ชุตินันท์ ปาระมี มนุษยศาสตร์
45 630110669 นางสาว สรพรรญา  รัตนพันธ์เลิศ มนุษยศาสตร์
46 630310319 นางสาว ชรินรัตน์ ปัญญานนท์ วิจิตรศิลป์


