


ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล คณะ
1 622110343 HAOCHENG HE วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
2 620115508 HONGZHOU DUAN คณะมนุษยศาสตร์
3 632110003 กรวิทย์ กังวานไกร วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
4 621510020 กัมพล มาน้อย คณะบริหารธุรกิจ
5 630112044 กิตติพล ราชสีห์ คณะมนุษยศาสตร์
6 630110348 แจน วิลเลียม มาร์เทน สตีนบีค คณะมนุษยศาสตร์
7 642415012 ชนะภูมิ แช่มโสภา วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
8 641610096 ชยพล สุขศรีราษฎร์ คณะเศรษฐศาสตร์
9 620110609 ชัญญณัท ข่ายสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์
10 640510520 ชัยชนะ ปาสวัสด์ิ คณะวิทยาศาสตร์
11 640612203 ซัยยิต แขกเต้ คณะวิศวกรรมศาสตร์
12 640110352 ณภพ เผ่ากันทะ คณะมนุษยศาสตร์
13 641310036 ณลณพรรธน์ ณัชปัญญาภรณ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
14 641310139 ณัฏฐศักย์ แก้วสุนันท์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
15 640615013 ณัฐกรณ์ ธรรมาธิวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
16 631610119 ณัฐปคัลภ์ ขันพล คณะเศรษฐศาสตร์
17 640510528 ณัฐพร ดรละคร คณะวิทยาศาสตร์
18 640110449 ณัฐวีรพจน์ ดนัยนันท์ คณะมนุษยศาสตร์
19 621610112 ณัฐวุฒิ ภิระบรรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
20 630810203 ต่อเน่ือง จันทร์น้อย คณะเกษตรศาสตร์
21 621810083 ธนโชติ ค ายา คณะการส่ือสารมวลชน
22 620510277 ธนโชติ ค าอินบุตร คณะวิทยาศาสตร์
23 640110357 ธนภัทร พิริยนัน คณะมนุษยศาสตร์
24 630210151 ธราเทพ ท้าวหน่อ คณะศึกษาศาสตร์
25 630310158 ธวัชชัย เสมอเช้ือ คณะวิจิตรศิลป์
26 632110039 ธีธัช ทิมกสิกรรม วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
27 630310161 ธีรนัย มิหายศ คณะวิจิตรศิลป์
28 621910026 ธีรภัทร ทองสมบูรณ์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
29 641810102 ธีรภัทร ปัญญาสา คณะการส่ือสารมวลชน
30 640110363 ธีระ มหากุศลพาณิชย์ คณะมนุษยศาสตร์
31 640110553 ธีระพล อินทพงษ์ คณะมนุษยศาสตร์
32 620810199 นพคุณ ดูการดี คณะเกษตรศาสตร์
33 640210229 นวฤกษ์ พิทักษ์อ าพรรณ คณะศึกษาศาสตร์
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34 610210014 นิติภูมิ มูลไชย คณะศึกษาศาสตร์
35 640310206 นิรวิทย์ สิบหม่ืนอาด คณะวิจิตรศิลป์
36 631512093 นิรัติ ดุเหว่า คณะบริหารธุรกิจ
37 630310163 บุญเลิศ จ าปารวด คณะวิจิตรศิลป์
38 630510551 บุรัสกร เรือนก้อน คณะวิทยาศาสตร์
39 621510160 ปภังกร สิทธิสม คณะบริหารธุรกิจ
40 620210210 ประชาวุฒิ ใจช่วย คณะศึกษาศาสตร์
41 620510570 ผาแพงเมือง สุขเกษม คณะวิทยาศาสตร์
42 630610749 พงศกร รัตนพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
43 620610409 พรเทพ รัตนเรืองอ าไพ คณะวิศวกรรมศาสตร์
44 640210233 พรรวินท์ ทานอก คณะศึกษาศาสตร์
45 641910046 พัชรดนัย แป้นชุมแสง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
46 640110461 พัสกร อินทรีย์ คณะมนุษยศาสตร์
47 610210195 พีรพงษ์ เกตุแก้ว คณะศึกษาศาสตร์
48 640612065 ภวรัญชน์ ไชยราช คณะวิศวกรรมศาสตร์
49 640610518 ภวัต เก้าเอ้ียน คณะวิศวกรรมศาสตร์
50 630210198 ภูตะวัน ปัญญาอินทร์ คณะศึกษาศาสตร์
51 641810347 ภูบดี หิรัญวิวัฒน์วงศ์ คณะการส่ือสารมวลชน
52 641910055 มูฮ าหมัด สุมาลี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
53 642010120 เมธาสิทธ์ิ กลอนค้างพลู คณะนิติศาสตร์
54 640810274 รักษ์พงศ์ ฤทธิโชติ คณะเกษตรศาสตร์
55 640110093 ฤตธกร มหาวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์
56 631310222 วรวิช โอสถานนท์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
57 640110096 วรเวช โยธา คณะมนุษยศาสตร์
58 640810292 วุฒินันท์ สิงห์คะนันท์ คณะเกษตรศาสตร์
59 630310258 ศราวุฒิ สะตะ คณะวิจิตรศิลป์
60 640610259 ศุภกร สุขศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์
61 630510074 สหรัถ ศรีสวรรค์ คณะวิทยาศาสตร์
62 640110526 สุทธิกานต์ ศรีวังยาง คณะมนุษยศาสตร์
63 640210163 อนุชา ใจพล คณะศึกษาศาสตร์
64 641810253 อนุวัช อุ่นผาง คณะการส่ือสารมวลชน
65 641910160 อภิสิทธ์ิ ปัญญา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
66 640510689 อัครพล หม่ืนราช คณะวิทยาศาสตร์
67 641710148 อัษฎายุธ ดวงมาลา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
68 632110107 อาณัติ ข่ายแก้ว วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล คณะ
1 640510002 กนกพล เลิศมงคลชัย คณะวิทยาศาสตร์
2 641510007 กรรจพงษ์ แสงจันทร์ คณะบริหารธุรกิจ
3 640510201 กฤษฎา พันธ์เพ็ง คณะวิทยาศาสตร์
4 640510503 กฤษฎา วังวอน คณะวิทยาศาสตร์
5 640510353 กันต์เมธัส เชิดชูชวลิต คณะวิทยาศาสตร์
6 642115004 กิตดนัย ปาลี วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
7 640610413 คณิศร คุณนาเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์
8 630410010 คอลิค เหมแก้ว คณะสังคมศาสตร์
9 640310052 จิรโชติ พุทธสังข์ คณะวิจิตรศิลป์
10 640210195 จิราธิป อุดค าเท่ียง คณะศึกษาศาสตร์
11 640510211 เจษฎาภรณ์ ถาวร คณะวิทยาศาสตร์
12 641810047 ชลสินธ์ุ เพ็ชรอิน คณะการส่ือสารมวลชน
13 632110016 ชัยวัฒน์ พิมพ์พิพัฒน์ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
14 640612084 ชาญณรงค์ ดวงสุภา คณะวิศวกรรมศาสตร์
15 620410017 โชติ วีระกุล คณะสังคมศาสตร์
16 630810024 ฎรินทร์ อโนมา คณะเกษตรศาสตร์
17 630210017 ฐนิต กระบวนสง่า คณะศึกษาศาสตร์
18 641512055 ณนนท์ สุทธหลวง คณะบริหารธุรกิจ
19 641910184 ณภัทร ก้อนทอง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
20 640510325 ณัชพล ฟูอุด คณะวิทยาศาสตร์
21 641810067 ณัฐนันท์ เตียวประเสริฐ คณะการส่ือสารมวลชน
22 640110042 ณัฐวุฒิ มูลพุ่มสาย คณะมนุษยศาสตร์
23 620210132 ตราภูมิ เข่ือนค า คณะศึกษาศาสตร์
24 640110650 เตชพัฒน์ นีอ ามาตย์ คณะมนุษยศาสตร์
25 640810161 ทัตธน ค านาสัก คณะเกษตรศาสตร์
26 632110032 เทวฤทธ์ิ วิสิษฐยุทธศาสตร์ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
27 632110036 ธนภัทร นิติวิริยะสกุล วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
28 630610543 ธนากร มณีสาย คณะวิศวกรรมศาสตร์
29 640210142 ธรรมรัตน์ บางเฟ่ือง คณะศึกษาศาสตร์
30 630210150 ธรรมวิจย์ รอดพิทักษ์ คณะศึกษาศาสตร์
31 641510147 ธีธัช วิริยะรัมภ์ คณะบริหารธุรกิจ
32 630510356 ธีรพงษ์ วัฒนา คณะวิทยาศาสตร์
33 640410111 ธีรภัทร คะเชนทรภักด์ิ คณะสังคมศาสตร์

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำรับกำรสัมภำษณ์ หอพักนักศึกษำชำย อำคำร 4



34 640610468 ธีรภัทร ทองดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
35 641610563 นันทิพัฒน์ เอ่ียมละเอียด คณะเศรษฐศาสตร์
36 640510248 นิพิฐพนธ์ จาสุข คณะวิทยาศาสตร์
37 641510173 บัณฑิต ธาตุอินจันทร์ คณะบริหารธุรกิจ
38 640110062 บุญญวัฒน์ สังบัวแก้ว คณะมนุษยศาสตร์
39 640510621 ปฏิพัฒน์ พิณศรี คณะวิทยาศาสตร์
40 640610487 ปณต กอรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
41 620610083 ปราโมทย์ สมคะเน คณะวิศวกรรมศาสตร์
42 641810339 ปวเรศ ขันใจ คณะการส่ือสารมวลชน
43 640510700 ปิยวัฒน์ อุ่นเรือน คณะวิทยาศาสตร์
44 640310026 พงษกร ธรรมลังกา คณะวิจิตรศิลป์
45 631610260 พลศกร ชลใสเย็น คณะเศรษฐศาสตร์
46 640210187 พีรัช ชุ่มแก้ว คณะศึกษาศาสตร์
47 632010091 พุฒิพัฒน์ สาระทันธนสุเมธ คณะนิติศาสตร์
48 632110071 ภควัต ไชยค า วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
49 640510162 ภพพล วงศ์เรือง คณะวิทยาศาสตร์
50 641610353 ภัทรเดช คงสวัสด์ิ คณะเศรษฐศาสตร์
51 640210206 ภาคิน แสงลุน คณะศึกษาศาสตร์
52 630210327 ภาณุวิชญ์ ขวัญม่ัน คณะศึกษาศาสตร์
53 642110181 ภูมิพัฒน์ ใจพัฒนศักด์ิ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
54 640510169 มนกัญญ์ เช้ือปู่คง คณะวิทยาศาสตร์
55 641810192 ไมตรี ภัทรเกียรติทวี คณะการส่ือสารมวลชน
56 640610533 รัชชานนท์ ไชยวงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
57 642010124 รัชชานนท์ อนุสาร คณะนิติศาสตร์
58 620510660 รัฏชพล ปุกค า คณะวิทยาศาสตร์
59 630410050 รัฐศาสตร์ ผ่องอ่วย คณะสังคมศาสตร์
60 641810211 วิชญ์รัตน์ สร้อยฉวี คณะการส่ือสารมวลชน
61 632110091 ศรัณย์ พงศิริแสน วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
62 630110198 ศรุตานนท์ ปราบุตร คณะมนุษยศาสตร์
63 641610447 ศักรินทร์ เก๋อภัย คณะเศรษฐศาสตร์
64 642010138 ศิริมงคล คงวิเศษ คณะนิติศาสตร์
65 641310250 ศิวกร ค าภิโล คณะอุตสาหกรรมเกษตร
66 621810232 ศุภกร วงค์เลย คณะการส่ือสารมวลชน
67 641810227 ศุภวิชญ์ กันอ่วม คณะการส่ือสารมวลชน
68 630310307 ษัฑวัต สระแกทอง คณะวิจิตรศิลป์
69 630310035 สหรัฐ โปธิ คณะวิจิตรศิลป์



70 640210375 เสกสรรค์ แก้วโน คณะศึกษาศาสตร์
71 640110333 อรรตนันท์ กันทะมาลา คณะมนุษยศาสตร์
72 640210167 อุดมศักด์ิ แสนเสาร์ คณะศึกษาศาสตร์



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล คณะ
1 640310396 กนกพล เริงจักร์ คณะวิจิตรศิลป์
2 641810002 กรณ์พงศ์ นิรุชธนพัฒน์ คณะการส่ือสารมวลชน
3 641510005 กรณาธิป พนาก าเนิด คณะบริหารธุรกิจ
4 621310112 กรวิชญ์ ปิงวงค์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
5 640110007 กฤตยชญ์ กิมาพร คณะมนุษยศาสตร์
6 620612055 กฤติพงษ์ ใจอ้าย คณะวิศวกรรมศาสตร์
7 641310392 กษิพจน์ สกุลสันติพร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
8 640210002 ก้องเกียรติ ลภัสจิรัชยาพร คณะศึกษาศาสตร์
9 620310294 กันตณัฐ เศวตสุทธิพันธ์ คณะวิจิตรศิลป์
10 630210005 กิตติเดช แซ่เห้อ คณะศึกษาศาสตร์
11 630610008 กิตติธัช ทันเท่ียง คณะวิศวกรรมศาสตร์
12 641512013 กิตติธัช สัตยานุรักษ์ คณะบริหารธุรกิจ
13 622012010 กิตติพงศ์ เมธีกนก คณะนิติศาสตร์
14 630110600 กิตติภพ จากอง คณะมนุษยศาสตร์
15 632110008 โกศัลย์ ชัยมัง วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
16 631610032 ไกรสิทธิ เถ่ือนปาน คณะเศรษฐศาสตร์
17 641810306 ขวัญเคอ ลุงต๋ี คณะการส่ือสารมวลชน
18 631610038 คณาธิป สินธุเศรษฐ คณะเศรษฐศาสตร์
19 630610473 จักรกริช ตาค า คณะวิศวกรรมศาสตร์
20 630210345 จักรกฤษ กมลทองดี คณะศึกษาศาสตร์
21 621610045 จักรพล พร้อมใจ คณะเศรษฐศาสตร์
22 620610519 จักรริน สมบัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์
23 640610590 จักริน ปภัสชลชัยกร คณะวิศวกรรมศาสตร์
24 632110277 จักรี ศิวิไล วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
25 630510536 จารุวัฒน์ จ าเนียร คณะวิทยาศาสตร์
26 640610135 จิรเมธ ถาวร คณะวิศวกรรมศาสตร์
27 640610012 เจนณรงค์ ดวงเพ็ชร คณะวิศวกรรมศาสตร์
28 640210303 เจษฎา หอมทรง คณะศึกษาศาสตร์
29 640210269 เจษฎากร สุนิธิมงคลชัย คณะศึกษาศาสตร์
30 640110017 ฉัตรชัย รอดเจริญ คณะมนุษยศาสตร์
31 630210012 เฉลิมวงศ์ โพเง คณะศึกษาศาสตร์
32 630210014 ชนสิษฎ์ วชิรพงษ์พันธ์ุ คณะศึกษาศาสตร์
33 641610088 ชนัต วุฒิอดิเรก คณะเศรษฐศาสตร์
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34 630210349 ชนาธิป ไทยกรรณ์ คณะศึกษาศาสตร์
35 640610017 ชัยนาท นวลนุ่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์
36 620610736 ชัยสิทธ์ิ บุญเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์
37 640210306 ชาญชัย พิมเสน คณะศึกษาศาสตร์
38 640210009 ชุติพงษ์ ใจ๋ยู้ คณะศึกษาศาสตร์
39 620210153 โชคชัย มังตา คณะศึกษาศาสตร์
40 641710124 ซะห์รุล หุสูดู คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
41 640612006 ซาบีดีน เสนสะนา คณะวิศวกรรมศาสตร์
42 631310180 ฐากูร ครองธรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
43 640810017 ณภัทร ขุนงอน คณะเกษตรศาสตร์
44 630210391 ณรงค์วิทย์ จันทร์กกผ้ึง คณะศึกษาศาสตร์
45 630110172 ณัฐกรณ์ วรรณชัย คณะมนุษยศาสตร์
46 632012040 ณัฐชนน ธนะเพทย์ คณะนิติศาสตร์
47 620410115 ณัฐพงศ์ ขัติมงคล คณะสังคมศาสตร์
48 640610303 ณัฐพล สอนบาลี คณะวิศวกรรมศาสตร์
49 631610122 ณัฐพล แสนอุด คณะเศรษฐศาสตร์
50 640310195 ณัฐภูมิ สุโน คณะวิจิตรศิลป์
51 640810157 ณัฐสรัล มีเจริญ คณะเกษตรศาสตร์
52 630610519 เดชาพงศ์ พุทธจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
53 640610032 ต่อตระกูล นรินทร์จันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
54 620510126 ถิรวัฒน์ จันทิมา คณะวิทยาศาสตร์
55 630110283 ทยานยุทธ พอสินธ์ คณะมนุษยศาสตร์
56 630110538 ทศพล สุวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์
57 640210017 ทัตเทพ สุขใจ คณะศึกษาศาสตร์
58 641510113 ทัศน์พล เอ่ียวเฮง คณะบริหารธุรกิจ
59 630810206 ทัศนัย พรมมินทร์ คณะเกษตรศาสตร์
60 640610036 ทิชานนท์ หม้ันขัน คณะวิศวกรรมศาสตร์
61 630810207 ทินกร แสงสรทวีศักด์ิ คณะเกษตรศาสตร์
62 630610527 ทิวัตถ์ มีกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์
63 630810213 ธนภพ ศรีบุญเรือง คณะเกษตรศาสตร์
64 620612198 ธนภัทร รักษภักดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
65 630810215 ธนภัทร วงศ์แก้ว คณะเกษตรศาสตร์
66 620210191 ธนวัฒน์ จันทภาโส คณะศึกษาศาสตร์
67 640110173 ธนวัฒน์ ธรรมใจ คณะมนุษยศาสตร์
68 630210026 ธีร์ธวัช นภาคีรีรมย์ คณะศึกษาศาสตร์
69 640610467 ธีรพงศ์ มังคละวงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์



70 630610681 ธีรภัทร์ กาศโอสถ คณะวิศวกรรมศาสตร์
71 640210023 นที รักชาติ คณะศึกษาศาสตร์
72 642010070 นรานนท์ ทะนันไชย คณะนิติศาสตร์
73 630110289 นฤชิต เตจ๊ะสุ คณะมนุษยศาสตร์
74 640510244 นฤนาท เย็นใจมา คณะวิทยาศาสตร์
75 620510047 นลธวัช สิงห์แก้ว คณะวิทยาศาสตร์
76 640310102 นัฐพล วุฒิตา คณะวิจิตรศิลป์
77 621610156 นัฐวุฒิ น้อยกรัด คณะเศรษฐศาสตร์
78 631615026 นัทธพงศ์ ทิพย์รัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์
79 630110048 นันทพงศ์ บุญแก้ว คณะมนุษยศาสตร์
80 630610561 นันทพล กรีชานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
81 630612063 นาวิน ดวงค า คณะวิศวกรรมศาสตร์
82 641910035 นิธิโรจน์ บุญจันทร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
83 630510679 นิรวิทธ์ กันธชัย คณะวิทยาศาสตร์
84 640610484 บรรณวิชญ์ เต็งเจริญสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
85 640210149 บูรพา ยาวิไชย คณะศึกษาศาสตร์
86 630210358 ประวันวิทย์ วงค์ธิมา คณะศึกษาศาสตร์
87 630210032 ประวิทย์ ลุงตุ้ย คณะศึกษาศาสตร์
88 621610182 ปราชญ์ภูมิ ไชยวังษา คณะเศรษฐศาสตร์
89 640610488 ปรีชา มาน้อย คณะวิศวกรรมศาสตร์
90 641510190 ปัญญาวุธ คันธารราษฎร์ คณะบริหารธุรกิจ
91 640310154 ปัญฬ์พัชรกรฐ์ ชัยชนะ คณะวิจิตรศิลป์
92 640310212 ปุญญพัฒน์ บางปา คณะวิจิตรศิลป์
93 640612057 พงศกร รุ่งโรจน์ถาวร คณะวิศวกรรมศาสตร์
94 640310109 พงษ์ศักด์ิ แสวงเสริมศิริ คณะวิจิตรศิลป์
95 622010088 พงษ์สุพรรณ แจ้งเจน คณะนิติศาสตร์
96 630210037 พนัสบดี หะวัน คณะศึกษาศาสตร์
97 640210283 พร้อมวงศ์ กมเลศรังสรรค์ คณะศึกษาศาสตร์
98 640510362 พสิษฐ์ สุกันทา คณะวิทยาศาสตร์
99 630510317 พัชรพูล ต้ือแปง คณะวิทยาศาสตร์
100 642115027 พัฒนชัย นุยามัง วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
101 630510433 พิชญา พินิจ คณะวิทยาศาสตร์
102 630210038 พิเชษฐ์ ชวลิตอมรพงศ์ คณะศึกษาศาสตร์
103 640210030 พิพัฒน์พงษ์ สมบัติใหม่ คณะศึกษาศาสตร์
104 630810304 พีรวิชญ์ ไชยกาญจน์ คณะเกษตรศาสตร์
105 641910049 พีรวิชญ์ ไชยบุญเรือง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์



106 640610655 พีระพล ประมูลเช้ือ คณะวิศวกรรมศาสตร์
107 620410138 พีระยุทธ สุขสบายเจริญ คณะสังคมศาสตร์
108 620610199 พุทธิพงษ์ และเลิศผล คณะวิศวกรรมศาสตร์
109 641310346 พูนสวัสด์ิ ปัญญากอง คณะอุตสาหกรรมเกษตร
110 620510294 ไพศาล ปักษี คณะวิทยาศาสตร์
111 640612122 ภควัฒน์ นิลรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
112 630210040 ภัทรพงษ์ เยอส่อ คณะศึกษาศาสตร์
113 630112067 ภาณุวิชญ์ เวียงสาม คณะมนุษยศาสตร์
114 620410225 ภู วังใน คณะสังคมศาสตร์
115 620612037 ภูธเนตร มาเพชร คณะวิศวกรรมศาสตร์
116 620610205 ภูมิภัทร บุญประเสริฐสิทธ์ิ คณะวิศวกรรมศาสตร์
117 640610525 ภูริณัฐ พันธ์ุค า คณะวิศวกรรมศาสตร์
118 620310087 ภูริต ประเสริฐย่ิง คณะวิจิตรศิลป์
119 630510271 ภูวนาท ฉิมสน คณะวิทยาศาสตร์
120 610610648 มงคล บัวบาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
121 640210256 เมธาสิทธ์ิ ทองดี คณะศึกษาศาสตร์
122 632010108 รชต วงษ์วิกิจการ คณะนิติศาสตร์
123 621410052 รัชชานนท์ อินต๊ะวงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
124 620410227 รัฐศาสตร์ วงเวียน คณะสังคมศาสตร์
125 630310107 ราเมศวร์ ปันทะเส้า คณะวิจิตรศิลป์
126 630510641 ริวมะ มิซูมะ คณะวิทยาศาสตร์
127 640110519 รุ่งฤทธ์ิ จุ่มอูป คณะมนุษยศาสตร์
128 620612117 วรจักร ขันค า คณะวิศวกรรมศาสตร์
129 641910056 วรทัต ปิยะกิดาการ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
130 610210068 วรพงษ์ นาคเมือง คณะศึกษาศาสตร์
131 630110514 วรเมธ นุ่มสารพัดนึก คณะมนุษยศาสตร์
132 640210084 วสุ ปันต๊ิบ คณะศึกษาศาสตร์
133 630210044 วัชพล เจ็นใจ คณะศึกษาศาสตร์
134 630210368 วัชรพล ศรีวัชระ คณะศึกษาศาสตร์
135 630510562 วัชระพงษ์ มาจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์
136 621310083 วายุวัฒน์ กล่ าสมบูรณ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
137 621810221 วิศวะ โภคมณี คณะการส่ือสารมวลชน
138 610210229 วีรชน กัลยาวุฒิ คณะศึกษาศาสตร์
139 620810318 วีระพงษ์ วงค์กิติ คณะเกษตรศาสตร์
140 631610367 ไวยวิทย์ เพ็งบุตร คณะเศรษฐศาสตร์
141 630610200 ศักดิธัช ภาชนะทรัพย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์



142 620610225 ศาตพร ไชยวุฒิ คณะวิศวกรรมศาสตร์
143 632110094 ศิวกร วณีสอน วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
144 640210049 ศุภกร แซ่เฮียง คณะศึกษาศาสตร์
145 631610390 ศุภมงคล ลิมปิพิชัย คณะเศรษฐศาสตร์
146 631910046 ศุภวิชญ์ มากร คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
147 630210053 ศุภสิทธ์ิ จิตอารีย์ คณะศึกษาศาสตร์
148 620110190 เศรษฐศาสตร์ ศิริกุลวิวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์
149 630810372 เศรษฐศิลป์ มูลวิจิตร คณะเกษตรศาสตร์
150 642010143 สรศักด์ิ ง้อมอ้าย คณะนิติศาสตร์
151 630110557 สวิช สิงห์โคตร คณะมนุษยศาสตร์
152 630610767 สหฤษฎ์ กาศเกษม คณะวิศวกรรมศาสตร์
153 620510091 สินชัย ศรีคีรีราษฎร์ คณะวิทยาศาสตร์
154 630110559 สิปปกร บัวทรง คณะมนุษยศาสตร์
155 632010139 สิรวิชญ์ ค าถาเครือ คณะนิติศาสตร์
156 630210373 สิริวัฒนพงศ์ สุริยะป้อ คณะศึกษาศาสตร์
157 641310398 สุชานนท์ บุญวัติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
158 630610207 สุทธิชัย อุบลศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
159 632110325 สุริยะ ประดับภูทอง วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
160 620610243 สุษิระ อมรถกลสุเวช คณะวิศวกรรมศาสตร์
161 610210205 เหนือภูมิ สาทะ คณะศึกษาศาสตร์
162 630210377 อดิเทพ ธรรมอินราช คณะศึกษาศาสตร์
163 620610136 อนุธน ยาวิลาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
164 620810376 อภาพล รักษาถ้อย คณะเกษตรศาสตร์
165 640210054 อภิชัย มันตาธรรม คณะศึกษาศาสตร์
166 630110206 อรรถวิทย์ เพชรรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์
167 630510235 อริญชัย สีห์ตระกูล คณะวิทยาศาสตร์
168 642110097 อรุชา เมืองศิริ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
169 640110159 อัษฎาวุธ โดดาธรรม คณะมนุษยศาสตร์
170 630410077 อัษฎาวุธ อินทรมา คณะสังคมศาสตร์
171 630210070 อาชา สร้างการนอก คณะศึกษาศาสตร์
172 641810268 อิทธิเดช วางฐาน คณะการส่ือสารมวลชน
173 640210056 เอกรัตน์ บุญทา คณะศึกษาศาสตร์



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล คณะ
1 630210304 กตัญญู กาหลง คณะศึกษาศาสตร์
2 620810102 กฤษฎางค์ เพาะปลูก คณะเกษตรศาสตร์
3 630610005 กษิดิศ แม่นย า คณะวิศวกรรมศาสตร์
4 620110426 กษิดิศ เสารางทอย คณะมนุษยศาสตร์
5 630310043 การุณ พอก๊ะ คณะวิจิตรศิลป์
6 640210241 กิตติกร รุนลา คณะศึกษาศาสตร์
7 640612200 กิตติธร น าบุญเรือง คณะวิศวกรรมศาสตร์
8 641810011 กิตติพงศ์ โปทากาศ คณะการส่ือสารมวลชน
9 640810095 กิตติพศ เทพวงค์ คณะเกษตรศาสตร์
10 632110275 กิตติภพ ชัยมาสพงค์ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
11 622010008 กิตติศักด์ิ เฟ่ืองปรางค์ คณะนิติศาสตร์
12 640210132 เกรียงไกร ชมมณี คณะศึกษาศาสตร์
13 631810015 เกียรติศักด์ิ โปธาสุ คณะการส่ือสารมวลชน
14 620410181 ขวัญ ประทุมมณี คณะสังคมศาสตร์
15 620210093 คเณศวร วารี คณะศึกษาศาสตร์
16 641810022 คุณานนต์ ร้ิวพงษ์กุล คณะการส่ือสารมวลชน
17 632010012 จักรกริช เรืองตระกูล คณะนิติศาสตร์
18 630410194 จักรกฤษณ์ จักขุ คณะสังคมศาสตร์
19 610310034 จักรวาล ยาบุญณะ คณะวิจิตรศิลป์
20 630510345 จาตุรงค์ ลุงต๊ะ คณะวิทยาศาสตร์
21 640810115 จิรพงษ์ วิเชียรเลิศ คณะเกษตรศาสตร์
22 640810117 จิรสิน สมค า คณะเกษตรศาสตร์
23 632012019 จิรายุ กันทะยวง คณะนิติศาสตร์
24 632110012 จีรศักด์ิ ยอดผัน วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
25 640210304 เจษฎาภูมิ เข่ือนวิเศษ คณะศึกษาศาสตร์
26 630610301 เจษฎาวัฒน์ จันทร์ศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์
27 640410018 ฉัตรปกรณ์ ทันเจริญ คณะสังคมศาสตร์
28 641810037 เฉลิมเกียรติ โรจน์อภิชัย คณะการส่ือสารมวลชน
29 632110014 ชญตว์ ศิริจางคพัฒนา วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
30 622010024 ชนาธิป ธิอ้าย คณะนิติศาสตร์
31 621910072 ชนายุทธ มหายศ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
32 620310300 ชวนากร เอ่ียมตะกูล คณะวิจิตรศิลป์
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33 642110260 ชวัลวิทย์ ใหม่เขียว วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
34 620110435 ชัชพงษ์ โท่นขัด คณะมนุษยศาสตร์
35 640810133 ชัยวัฒน์ สุรินทร์ คณะเกษตรศาสตร์
36 640210196 ช านาญ ใยทอง คณะศึกษาศาสตร์
37 620210009 ชินพัฒน์ นามเจิง คณะศึกษาศาสตร์
38 630510017 ชินวัตร พิมุกต์จิรากุล คณะวิทยาศาสตร์
39 630410019 เชิดศักด์ิ ดู่อินทร์ คณะสังคมศาสตร์
40 640610594 โชติพัฒน์ พรหมน้อย คณะวิศวกรรมศาสตร์
41 631310319 ไชยวัฒน์ กิจพิทักษ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
42 621810061 ฐานทัพ ทองสุกงาม คณะการส่ือสารมวลชน
43 620510686 ฐิติพงศ์ จันทวี คณะวิทยาศาสตร์
44 631310321 ฐิติภูมิ กุลใย คณะอุตสาหกรรมเกษตร
45 641910086 ฑิชากร มะโนวัน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
46 641310327 ณดล ดวงแก้ว คณะอุตสาหกรรมเกษตร
47 622115010 ณัฐกมล จงกิตติมหา วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
48 640110169 ณัฐกาญจน์ พรมจันทร์ตา คณะมนุษยศาสตร์
49 640210223 ณัฐชนน นาคจรุง คณะศึกษาศาสตร์
50 640310057 ณัฐดนัย ท้าวบุญสูง คณะวิจิตรศิลป์
51 640510026 ณัฐดนัย น่ิมพริก คณะวิทยาศาสตร์
52 622010036 ณัฐพล ต้นโสด คณะนิติศาสตร์
53 640510222 ณัฐภรณ์ พงษ์ปัน คณะวิทยาศาสตร์
54 631610123 ณัฐภัทร พบบุญ คณะเศรษฐศาสตร์
55 630210241 ณัฐภัทร สีเทา คณะศึกษาศาสตร์
56 630110034 ณัฐวุฒิ เสียงสมใจ คณะมนุษยศาสตร์
57 640310143 ดนัย ศานติวิมลดี คณะวิจิตรศิลป์
58 640210015 ดวงชัย ยอดพล คณะศึกษาศาสตร์
59 641910094 ตฤณ จงทัน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
60 620510035 ทรงพร สัทธิตถาสกุล คณะวิทยาศาสตร์
61 611310353 ธนกร ปงยานะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
62 630210148 ธนกรณ์ จองค า คณะศึกษาศาสตร์
63 630510120 ธนกฤต ปินอุทัง คณะวิทยาศาสตร์
64 630610734 ธนดล เดชประภากร คณะวิศวกรรมศาสตร์
65 640510658 ธนธรณ์ บุญเชิด คณะวิทยาศาสตร์
66 642010053 ธนพล สังข์ทอง คณะนิติศาสตร์
67 641910096 ธนพล สุรินทร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
68 630110175 ธนพัฒน์ สะท้านวงค์ คณะมนุษยศาสตร์



69 640610154 ธนภัทร อารีรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
70 620810188 ธนัช อนุวัฒนชัย คณะเกษตรศาสตร์
71 620210074 ธนากร เจ๊กแจว คณะศึกษาศาสตร์
72 630610545 ธเนศ กุลนาวี คณะวิศวกรรมศาสตร์
73 630210183 ธเนศ จ าปา คณะศึกษาศาสตร์
74 640610459 ธรณินทร์ ภาชนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
75 630610337 ธรรมนูญ แซ่เจ่ีย คณะวิศวกรรมศาสตร์
76 620110560 ธวัชชัย ใคร่นุ่นสิงห์ คณะมนุษยศาสตร์
77 640510660 ธิติ พุฒธาอามาตย์ คณะวิทยาศาสตร์
78 610210247 ธีธัช เสมอภาพ คณะศึกษาศาสตร์
79 622115018 ธีร์ธนิก ยาประเสริฐ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
80 640510617 ธีรนัย เจริญวรลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์
81 641310285 ธีรพงศ์ บัวใจ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
82 640210346 ธีรภัทร เจริญสว่าง คณะศึกษาศาสตร์
83 630810042 ธีรภัทร ใบผ่อง คณะเกษตรศาสตร์
84 642010065 ธีระชัย ศิรินาม คณะนิติศาสตร์
85 641610223 ธีระพัฒน์ พินทา คณะเศรษฐศาสตร์
86 640110287 นนทกร หน่อโอย คณะมนุษยศาสตร์
87 641710039 นพณัฐ อ่ินค า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
88 641610225 นพดล แซ่ย่าง คณะเศรษฐศาสตร์
89 630610555 นพพล จันทฤกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
90 641512092 นพรุจ ปฏิรูปวาที คณะบริหารธุรกิจ
91 630810240 นภันต์ภัทร์ งานสม คณะเกษตรศาสตร์
92 640210278 น้ าเพชร คงศิริ คณะศึกษาศาสตร์
93 632010156 นิติธร แก้วเกษ คณะนิติศาสตร์
94 622010070 เนติพงษ์ พรหมโคตร คณะนิติศาสตร์
95 620810224 ปฏิพล ธีรกิจโชติการ คณะเกษตรศาสตร์
96 631610213 ปณวัตร วงศ์โสภา คณะเศรษฐศาสตร์
97 641310060 ประชารักษ์ เพ่ิมพูล คณะอุตสาหกรรมเกษตร
98 620410039 ประวิตร แซ่ม้า คณะสังคมศาสตร์
99 620610796 ประหยัด แก้วเทพ คณะวิศวกรรมศาสตร์
100 640210351 ปริญญ์ ยานนท์ คณะศึกษาศาสตร์
101 632110304 ปวริศ ศิริอ้าย วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
102 620610188 ปัณณทัต เกล้ียงแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์
103 640110599 ปุญญพัฒน์ ไทยพิบูลย์ คณะมนุษยศาสตร์
104 620110333 ปุระชัย เข่ือนรอบเขต คณะมนุษยศาสตร์



105 640610346 เปศล พงศ์รัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
106 620810243 พงษ์ศักด์ิ เส่งหล้า คณะเกษตรศาสตร์
107 640610493 พงษ์ศิริ คูหา คณะวิศวกรรมศาสตร์
108 640110565 พรประเสริฐ สุขผล คณะมนุษยศาสตร์
109 622110298 พฤฒพงศ์ ชุ่มช่ืน วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
110 620610641 พันทิวา ศรีอนันท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
111 640610185 พิเชษฐ ทานศิลา คณะวิศวกรรมศาสตร์
112 620110337 พิพัฒน์พงษ์ ศรีวิชัย คณะมนุษยศาสตร์
113 630210323 พีรกานต์ จันทกูล คณะศึกษาศาสตร์
114 640610071 พีรพัฒน์ วงศ์สวัสด์ิ คณะวิศวกรรมศาสตร์
115 641910124 พีรวิชญ์ จิตระวงศ์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
116 640310169 พุฒิพงค์ บุตรชัย คณะวิจิตรศิลป์
117 621810167 พุฒิเมธ ชัยนนถี คณะการส่ือสารมวลชน
118 630110552 ภคพล ไทยคุรุพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์
119 630110192 ภัคพล สินสุรินทร์ คณะมนุษยศาสตร์
120 640610656 ภัทรภณ ตาค า คณะวิศวกรรมศาสตร์
121 631910184 ภาณุพงศ์ มังกร คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
122 620510695 ภานุพงษ์ เก๋ียงค า คณะวิทยาศาสตร์
123 631810158 ภาวิต ภัทรเบญจนนท์ คณะการส่ือสารมวลชน
124 640110570 ภาสกร เข็มสว่าง คณะมนุษยศาสตร์
125 641310300 ภูชิต แก้วสะอาด คณะอุตสาหกรรมเกษตร
126 620210052 ภูมิ ลาดใจ คณะศึกษาศาสตร์
127 641110350 ภูมิพัฒน์ เพ็ชรรัตน์ คณะเทคนิคการแพทย์
128 630610752 ภูริช สีนวลแล คณะวิศวกรรมศาสตร์
129 641310301 ภูวรินทร์ อุตรศรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร
130 631810170 เมฆินทร์ บุญนะ คณะการส่ือสารมวลชน
131 620610673 เมธัส พานิชประภา คณะวิศวกรรมศาสตร์
132 642110074 ย่ิงพล คุณเขต วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
133 630210271 ระพีพัฒน์ ฝอยทอง คณะศึกษาศาสตร์
134 621810298 รัชชา ทรัพย์ย่ิงวัฒนา คณะการส่ือสารมวลชน
135 640610531 รัชชานนท์ ค าปาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
136 630110082 รัชชานนท์ เคลือบมณี คณะมนุษยศาสตร์
137 640810275 รัชชานนท์ จูงาม คณะเกษตรศาสตร์
138 640510280 รัชชานนท์ บุญมี คณะวิทยาศาสตร์
139 641410054 รัชเดช แก้วโกมุท คณะสัตวแพทยศาสตร์
140 620610680 โรจนัสต์ แสงศรีจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์



141 620510697 โรจนัสทน์ ชะเต คณะวิทยาศาสตร์
142 641810201 วงศธร เดชอูป คณะการส่ือสารมวลชน
143 630610397 วงศธร ทิพย์เนตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
144 620210165 วงศธร สารทอง คณะศึกษาศาสตร์
145 640210289 วชิรวิทย์ ผาสีกาย คณะศึกษาศาสตร์
146 641910139 วรพล พรหมมาศ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
147 641710142 วรรัตน์ เกษเวช คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
148 641610421 วศิน เลาเงิน คณะเศรษฐศาสตร์
149 630110326 วัชรเดช สีหบัณฑ์ คณะมนุษยศาสตร์
150 630110090 วัชรพล นพคุณ คณะมนุษยศาสตร์
151 640210258 วัชระ เพชรประดับ คณะศึกษาศาสตร์
152 640610094 วัชรากรณ์ จินะการณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
153 610210069 วัชรินทร์ เอ่ียมกล่ า คณะศึกษาศาสตร์
154 641310245 วัฒนชัย กะทะแก้ว คณะอุตสาหกรรมเกษตร
155 640610548 วัทธิกร ศรีอนงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
156 640610207 วิชยุตม์ อุดอ้าย คณะวิศวกรรมศาสตร์
157 630210334 วิทวัส แก้วค าแดง คณะศึกษาศาสตร์
158 640110469 วิทวัส ใจสา คณะมนุษยศาสตร์
159 620810315 วิรัล โชคแสงกุล คณะเกษตรศาสตร์
160 620510619 วิริยะ พันธ์ุเกษม คณะวิทยาศาสตร์
161 640510363 วิศรุต เจริญศุภผล คณะวิทยาศาสตร์
162 630210335 วีรภัทร ดากลาง คณะศึกษาศาสตร์
163 632010128 วีรภัทร์ โนจิมะ คณะนิติศาสตร์
164 642110082 วีรวัส แซ่ย้ัง วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
165 632110320 ศกล ทวีผล วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
166 630210251 ศตวรรษ สุยะใหญ่ คณะศึกษาศาสตร์
167 620510700 ศักดิพงศ์ สุขวินิช คณะวิทยาศาสตร์
168 640210329 ศักรภพน์ ปาปวน คณะศึกษาศาสตร์
169 631110324 ศิระ มหานาม คณะเทคนิคการแพทย์
170 630110256 ศิริชัย แก้ววิเชียร คณะมนุษยศาสตร์
171 630410062 ศิริพัฒน์ ร่ัวลี คณะสังคมศาสตร์
172 631310288 ศิลาดล วินาวา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
173 642110304 ศุภกร เสารอง วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
174 610210135 ศุภกิจ แก้วพา คณะศึกษาศาสตร์
175 641310183 ศุภกิตต์ิ ค าดวง คณะอุตสาหกรรมเกษตร
176 620410066 ศุภณัฐ ธนารักษ์ คณะสังคมศาสตร์



177 642115044 ศุภณัฐ มณียศ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
178 630510602 ศุภพล นกพรหม คณะวิทยาศาสตร์
179 631910121 ศุภรเกียรติ ปะนามะทัง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
180 641610460 ศุภวิชญ์ งานดี คณะเศรษฐศาสตร์
181 640110322 ศุภากร ภูมิพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์
182 620510540 สมชาย จิระปัน คณะวิทยาศาสตร์
183 630410065 สยาม รักนาค คณะสังคมศาสตร์
184 630510564 สรศักด์ิ ทรายอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์
185 630810376 สราวุฒิ แช่มศรีรัตน์ คณะเกษตรศาสตร์
186 631310148 สราวุธ ต๊ะคิงษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
187 641910247 สิทธิโชค สอนมา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
188 632010141 สิริพัทธ์ รัตนตรีประสาน คณะนิติศาสตร์
189 640210264 สุกฤษฏ์ อาจวงษ์ คณะศึกษาศาสตร์
190 640810319 สุชาติ ใจระวัง คณะเกษตรศาสตร์
191 640810321 สุทธญาณ์ ทาขาว คณะเกษตรศาสตร์
192 620510626 สุภพิชญ์ สีตะสิทธ์ิ คณะวิทยาศาสตร์
193 641110288 สุภัทร หงษ์ร่อน คณะเทคนิคการแพทย์
194 640810330 สุรพัศ ปัญญาตา คณะเกษตรศาสตร์
195 640810331 สุริยัน ตันโน คณะเกษตรศาสตร์
196 620110527 สุวัชชัย แซ่หวัง คณะมนุษยศาสตร์
197 640510366 อติกันต์ ศรีทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์
198 630310074 อธิป กล่อมทอง คณะวิจิตรศิลป์
199 640610674 อธิภัทร ดาวเรือง คณะวิศวกรรมศาสตร์
200 631610426 อนันตสิทธ์ิ สุกใส คณะเศรษฐศาสตร์
201 640410259 อภิชัย ใหม่มณี คณะสังคมศาสตร์
202 640810340 อภิชาติ พามีสุข คณะเกษตรศาสตร์
203 640610265 อภิวัฒน์ ทวีคูณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
204 630610211 อภิสิทธ์ิ ประกอบการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
205 641810256 อรรคพล ปันนะการ คณะการส่ือสารมวลชน
206 630510571 อริญชัย จ าพันดุง คณะวิทยาศาสตร์
207 620410207 อาภัสรา แก้วมาลา คณะสังคมศาสตร์



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล คณะ
1 640210334 กฤติพัฒน์ มังกะละ คณะศึกษาศาสตร์
2 620610500 กฤษฎา ตาค า คณะวิศวกรรมศาสตร์
3 640810093 ก าพล อินต๊ะวงค์ษากร คณะเกษตรศาสตร์
4 620110469 กิตตินัทธ์ ทาธิวัง คณะมนุษยศาสตร์
5 630310193 คงเดช อ้วนใส คณะวิจิตรศิลป์
6 641810021 คุณาการ ปัญญะ คณะการส่ือสารมวลชน
7 631710013 จรานุวัฒณ์ แสนสุข คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
8 620110429 จักราวุธ ราชแก้ว คณะมนุษยศาสตร์
9 630610477 จิรพัฒน์ สมบัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์
10 640510512 ชนกันต์ ศรีสงคราม คณะวิทยาศาสตร์
11 630810013 ชนน วาสิการ คณะเกษตรศาสตร์
12 641510056 ชนาวีร์ ทรายค า คณะบริหารธุรกิจ
13 622110149 ชลชาติ อภิศร วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
14 631810036 ชัยมงคล เพ็งสุวรรณ คณะการส่ือสารมวลชน
15 641310032 ชัยวัฒน์ ปัดนา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
16 641610108 ชัยวัฒน์ เมฆอากาศ คณะเศรษฐศาสตร์
17 631610086 โชติพัฒน์ ศิริธรรม คณะเศรษฐศาสตร์
18 640110029 ไชยพงษ์ อัศวจิรธนาสิน คณะมนุษยศาสตร์
19 630210390 ฐิติวัสส์ อิสสระภาพ คณะศึกษาศาสตร์
20 630510352 ณัฏฐกานต์ ดีประสิทธ์ิ คณะวิทยาศาสตร์
21 630410110 ณัฐพงศ์ ชูตรี คณะสังคมศาสตร์
22 641810069 ณัฐพงศ์ ดวงค า คณะการส่ือสารมวลชน
23 640510653 ณัฐพล น้อยวันนา คณะวิทยาศาสตร์
24 641610170 ดวงทิพย์ ลุงกอ คณะเศรษฐศาสตร์
25 621710027 ดานิยาล สะมะแอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
26 621910088 ตฤณ กันทวงค์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
27 641610181 ธงชัย นาพิมพ์ คณะเศรษฐศาสตร์
28 622110046 ธณัฐชัย ตุ่นค า วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
29 631810068 ธนกร ไชยชนะ คณะการส่ือสารมวลชน
30 640610153 ธนชาติ ดวงดึง คณะวิศวกรรมศาสตร์
31 640110049 ธนวัฒน์ ปานแจ่ม คณะมนุษยศาสตร์
32 641310148 ธนานันท์ ธรรมรส คณะอุตสาหกรรมเกษตร
33 642010060 ธภัทร บัวต๊ิบ คณะนิติศาสตร์

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำรับกำรสัมภำษณ์ หอพักนักศึกษำชำย อำคำร 7



34 641910099 ธรากร สมปอน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
35 620510690 ธีรกานต์ จ่าปัน คณะวิทยาศาสตร์
36 640110500 ธีรวงศ์ แซ่เกา คณะมนุษยศาสตร์
37 640410218 ธีระพงษ์ จันค ามา คณะสังคมศาสตร์
38 641810336 นวราช เจือจันทร์ คณะการส่ือสารมวลชน
39 640510360 บัญญพนต์ สมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
40 640210025 บูรพัทธ์ บุญเรือง คณะศึกษาศาสตร์
41 640510134 บูรพา เจนพนัสสัก คณะวิทยาศาสตร์
42 610210155 ปกรณ์ ศรีระทัต คณะศึกษาศาสตร์
43 600110566 ปฐม อาจหาญ คณะมนุษยศาสตร์
44 632010066 ปภณวัชร นาคสวัสด์ิ คณะนิติศาสตร์
45 620110444 ปรวิทย์ ไชยมงคล คณะมนุษยศาสตร์
46 640310261 ประพฤทธ์ิ ราชสุภา คณะวิจิตรศิลป์
47 640110296 ปรัชญา พยุหพรรค์ คณะมนุษยศาสตร์
48 641310225 ปริญญา โยธาธร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
49 632115030 ผดุงเกียรติ เล็กศรี วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
50 630210117 พงศ์ธร ดวงมาลา คณะศึกษาศาสตร์
51 630610574 พงศธร บุญคง คณะวิศวกรรมศาสตร์
52 640612162 พชร เฉลิมวชิรคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
53 620510337 พัฒน์ดนัย บุญลา คณะวิทยาศาสตร์
54 640610498 พัฒนมงคล สุขส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์
55 630510319 พันกร ภมรวิจิตรโสภา คณะวิทยาศาสตร์
56 630810291 พันธ์ุดี ค ามา คณะเกษตรศาสตร์
57 640610184 พิชชากร ศรีเรือน คณะวิศวกรรมศาสตร์
58 642110062 พีรณัฐ กาศเกษม วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
59 640610188 พีรพัฒน์ บุญเดช คณะวิศวกรรมศาสตร์
60 641310172 ภาณุพงศ์ เป้ินตะนะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
61 641310173 ภาณุวิชญ์ บัวอ่ิน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
62 631310133 ภูคา แก้วแดง คณะอุตสาหกรรมเกษตร
63 620310171 ภูมินทร์ ดนัยดุริยะ คณะวิจิตรศิลป์
64 620610206 ภูริวรรษ จ่าโอฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์
65 620612019 ภูวสิษฐ์ ธนาวุฒิพิธาน์กุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
66 640610084 ม่ิงศิษฐ์ เพชรจิรัชยาภัค คณะวิศวกรรมศาสตร์
67 640610089 วชิรวิทย์ ไพรสิงห์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
68 621310408 วรกิจ สุรินทรุกานต์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
69 610610160 วรายุทธ์ กุลสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์



70 630610628 วัชรพล จันทร์มา คณะวิศวกรรมศาสตร์
71 641310353 วีรภัทร ค าภิโร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
72 630310178 วีรวัฒน์ ขัติวงค์ คณะวิจิตรศิลป์
73 640610553 วุฒิชัย สุทธดุก คณะวิศวกรรมศาสตร์
74 631810207 ศรัณย์ วงศ์ต๊ะน้อย คณะการส่ือสารมวลชน
75 631910044 ศิรศร จันทรมานนท์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
76 641510307 ศิวกร วงศ์น้ าค า คณะบริหารธุรกิจ
77 640210261 ศิวนันท์ ใจค ามา คณะศึกษาศาสตร์
78 640210262 ศุภกร บุญเรือง คณะศึกษาศาสตร์
79 641610457 ศุภกฤต เกลียวบุญทอง คณะเศรษฐศาสตร์
80 640610213 ศุภณัฐ ค าอ้าย คณะวิศวกรรมศาสตร์
81 640510633 ศุภวิชญ์ ไชยเมืองยอง คณะวิทยาศาสตร์
82 640610560 สถิตย์ แก้วหนู คณะวิศวกรรมศาสตร์
83 641610476 สิรศักด์ิ บุญประเสริฐ คณะเศรษฐศาสตร์
84 621610345 สุรชัย ถาวรนิติผลสิริ คณะเศรษฐศาสตร์
85 621310173 สุรพัศ สุวรรณ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
86 640610398 สุริโย บุญพุก คณะวิศวกรรมศาสตร์
87 630110678 อนันต์ ลุงหม่ัน คณะมนุษยศาสตร์
88 630210206 อภิวัฒน์ คณะศึกษาศาสตร์
89 641610526 อภิสิทธ์ิ วงศ์แหวน คณะเศรษฐศาสตร์
90 631310154 อลงกรณ์ สุริยะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
91 641110295 อานัส อาแด คณะเทคนิคการแพทย์


