


ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล คณะ
1 640610269 กนกวรรณ จินดาภู คณะวิศวกรรมศาสตร์
2 641610021 กฤษณา อารมณ์สมมิตร คณะเศรษฐศาสตร์
3 630810108 กวินธิดา สุวรรณะ คณะเกษตรศาสตร์
4 640210168 กัญญ์วรา จันทร คณะศึกษาศาสตร์
5 640610409 กัญญ์วรา พรหมเย็น คณะวิศวกรรมศาสตร์
6 620210001 กัญญาณัฐ พรมมี คณะศึกษาศาสตร์
7 631610013 กัญญาภัค คชสิงห์ คณะเศรษฐศาสตร์
8 620610006 กัญญารัตน์ ใสย่ิง คณะวิศวกรรมศาสตร์
9 620110538 กัญญาวีร์ ลาเซอร์ คณะมนุษยศาสตร์
10 640410192 กัณญารัตน์ มูลหงษ์ คณะสังคมศาสตร์
11 630110599 กัลญา เกียรติสอนภักดี คณะมนุษยศาสตร์
12 630410006 กิติกานต์ ฤทธิเพชร์ คณะสังคมศาสตร์
13 630210211 กีรติกร จันทร์แดง คณะศึกษาศาสตร์
14 640310302 ขนิฏฐา บุญยะประพันธ์ คณะวิจิตรศิลป์
15 640110213 แคทรียา ผิวทอง คณะมนุษยศาสตร์
16 630610015 แคทลียา ต๋ันเขียว คณะวิศวกรรมศาสตร์
17 641110130 จณิสตา สมอทอง คณะเทคนิคการแพทย์
18 620410010 จันทร์สุดา บุญสิทธ์ิ คณะสังคมศาสตร์
19 630210386 จารุณี พีระวุฒทวีเดช คณะศึกษาศาสตร์
20 641810033 จิราภรณ์ จิตบรรจง คณะการส่ือสารมวลชน
21 630210213 จุฑามาศ เป็งเรือน คณะศึกษาศาสตร์
22 620110548 จุฬารัตน์ แก้วหล้า คณะมนุษยศาสตร์
23 640210099 เจนจิรา ทวีอภิรดีพณิช คณะศึกษาศาสตร์
24 630810154 ชญานี วิถุนัด คณะเกษตรศาสตร์
25 631310247 ชนาพร ปิงสุแสน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
26 641910181 ชนิกานต์ พินทศรี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
27 630810165 ชลากร สีต๊ะ คณะเกษตรศาสตร์
28 641610114 ชุติกาญจน์ ศรีสมบัติ คณะเศรษฐศาสตร์
29 640610297 ชุลีพร ประค าแหง คณะวิศวกรรมศาสตร์
30 641810054 เฌออันน์ เจริญศรีวิไล คณะการส่ือสารมวลชน
31 640610431 ญาณินี ทองดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
32 640110273 ญาณิศา ย่ีภิญโญ คณะมนุษยศาสตร์
33 620810154 ญาดา จอนเจ๊ก คณะเกษตรศาสตร์
34 630410106 ฑิตฐิพร สุตาค า คณะสังคมศาสตร์
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35 630510675 ณภัทร ญาณโรจน์ คณะวิทยาศาสตร์
36 630410203 ณัชชา มูลพุ่มสาย คณะสังคมศาสตร์
37 631910072 ณัชชา ศรีทิใจ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
38 630110026 ณัฏฐณิชา กาพย์ตุ้ม คณะมนุษยศาสตร์
39 630410108 ณัฏฐิฌาญ์ สืบสุยะ คณะสังคมศาสตร์
40 641610141 ณัฐณิชา ใจด้วง คณะเศรษฐศาสตร์
41 640110616 ณัฐติภรณ์ แสงทอง คณะมนุษยศาสตร์
42 640610225 ณัฐนันท์ ค าเครือ คณะวิศวกรรมศาสตร์
43 630510475 ณัฐริกา โสภา คณะวิทยาศาสตร์
44 631910075 ณันฑกาญ โปธิมอย คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
45 630610044 ณิชมน หวังใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์
46 621310037 ดารารัตน์ แซ่หาง คณะอุตสาหกรรมเกษตร
47 642010046 ตะวันรัตน์ ไชยวงค์ษา คณะนิติศาสตร์
48 620110168 ทนัญธิยา สดใส คณะมนุษยศาสตร์
49 640310199 ธัญชนก สุรินโต คณะวิจิตรศิลป์
50 641310283 ธัญลักษณ์ ป้ันเหน่งเพ็ชร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
51 611010057 ธีราภรณ์ ทารัตน์ คณะเภสัชศาสตร์
52 640110364 นนทิยา ท าทอง คณะมนุษยศาสตร์
53 631310110 นพคุณ ญาติฝูง คณะอุตสาหกรรมเกษตร
54 632110167 นภัสวรรณ สดากร วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
55 630610345 นราวัลย์ จันทร์สิงขรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
56 620610286 นริศรา แซ่ต้ัง คณะวิศวกรรมศาสตร์
57 620210104 นิตยา มาเยอะ คณะศึกษาศาสตร์
58 630210313 นิลดา บัวพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์
59 640610338 นิศาชล ทองพงษ์เนียม คณะวิศวกรรมศาสตร์
60 642010082 นิศารัตน์ มูลมณี คณะนิติศาสตร์
61 640410118 นิสารัตน์ กันทะวงค์ คณะสังคมศาสตร์
62 630410222 เนตรศิรินทร์ อินชัย คณะสังคมศาสตร์
63 640610057 เบญจกัลยณี วิวาห์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
64 632010062 เบญจภัทร ธงนันตา คณะนิติศาสตร์
65 630110231 เบญญาภา วิทยาศรัย คณะมนุษยศาสตร์
66 640110420 ปณิดา จากสีพรม คณะมนุษยศาสตร์
67 630510134 ปทิตตา นาคกนก คณะวิทยาศาสตร์
68 641610266 ปภัสรา เข็มทอง คณะเศรษฐศาสตร์
69 620810229 ประภัสสร วิยะ คณะเกษตรศาสตร์
70 630210291 ประวีณา ใจมา คณะศึกษาศาสตร์



71 630210223 ปรีชญา ทุมพล คณะศึกษาศาสตร์
72 610610440 ปวิชญา เพ้ียงจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
73 640510142 ปัณฑิตา สมนึก คณะวิทยาศาสตร์
74 631610231 ปัดติมา ธรรมวัติ คณะเศรษฐศาสตร์
75 622010080 ปาริฉัตร ศิริ คณะนิติศาสตร์
76 622010082 ปิณิดา จารุภคไพศาล คณะนิติศาสตร์
77 640110625 ปุญญิศา เหมพันธ์ุ คณะมนุษยศาสตร์
78 630610362 พร ค าแสง คณะวิศวกรรมศาสตร์
79 641810142 พรธวัล ใจเขียนดี คณะการส่ือสารมวลชน
80 630610363 พรนภา ปู่ต๊ิบ คณะวิศวกรรมศาสตร์
81 640110184 พรศิริ เปะเช คณะมนุษยศาสตร์
82 632110308 พลอยไพลิน จันกุนา วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
83 620810060 พลอยสวย ชัยสงคราม คณะเกษตรศาสตร์
84 630410136 พัชรพร ปัญญารัตน์ คณะสังคมศาสตร์
85 640310214 พัชราพร ตุ้มเพชรรัตน์ คณะวิจิตรศิลป์
86 640110514 พัชราภรณ์ แซ่เส คณะมนุษยศาสตร์
87 640510473 พัทธวรรณ กล่ินหอม คณะวิทยาศาสตร์
88 631310276 พาพร คงศรีทาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
89 641410042 พิชชาพร จรเทศ คณะสัตวแพทยศาสตร์
90 630210246 พิชญ์สุภา อุดตุ้ย คณะศึกษาศาสตร์
91 610110577 พิชญา โพธิวัฒน์ธนกุล คณะมนุษยศาสตร์
92 640110188 พิมผกา สุวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์
93 640510491 พิมพ์ชนก ชัยชนะ คณะวิทยาศาสตร์
94 640710105 พิมพ์ชนก ปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์
95 631510191 พิรญาณ์ เหล่าอารยะ คณะบริหารธุรกิจ
96 640510157 พีทพิมล แปงนุจา คณะวิทยาศาสตร์
97 620610422 เพ็ญนภา บุญเรือง คณะวิศวกรรมศาสตร์
98 630610380 เพ็ญพิชชา ทรัพย์ประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์
99 630110073 แพรพลอย วงค์วาน คณะมนุษยศาสตร์
100 630310298 แพรว ปริญญา คณะวิจิตรศิลป์
101 640410233 ฟัดลียะห์ สาแม คณะสังคมศาสตร์
102 630510661 ภควดี ทองมูล คณะวิทยาศาสตร์
103 640210235 ภัณฑิรา ศิริรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์
104 641810177 ภัทราพร วงค์ปินจันทร์ คณะการส่ือสารมวลชน
105 630110242 ภาวิณี ปวนค าต้ือ คณะมนุษยศาสตร์
106 640810263 ภาวินี ไชยวงค์ คณะเกษตรศาสตร์



107 640110433 มนทาทิพย์ แสนสอน คณะมนุษยศาสตร์
108 630210123 มนัชยา ใจด้วง คณะศึกษาศาสตร์
109 631310216 มนัสพร เอกชัยวีรกูล คณะอุตสาหกรรมเกษตร
110 631610313 มลธิชา วรรโณ คณะเศรษฐศาสตร์
111 640110466 มัชรัณ เฉิน คณะมนุษยศาสตร์
112 630610395 รัตนาสิริ แต่งสง่า คณะวิศวกรรมศาสตร์
113 632110083 รินรดา รังควัต วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
114 630410147 รุ้งนภา ทนดี คณะสังคมศาสตร์
115 640210039 รุ่งอรุณ แก้ววิเชียรดี คณะศึกษาศาสตร์
116 630510511 รุจิรา ศิริมาส คณะวิทยาศาสตร์
117 640110312 ลลิตา ทองโชติ คณะมนุษยศาสตร์
118 630410149 ลักขณาวดี สาริบุตร คณะสังคมศาสตร์
119 630410150 วชิรญาณ์ อาทยะกุล คณะสังคมศาสตร์
120 621610284 วนิดา วรันพิชชา คณะเศรษฐศาสตร์
121 611310230 วรรณภา ก๋าถม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
122 631610341 วรรณา ดวงแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์
123 640210160 วรัญญา สุขงาม คณะศึกษาศาสตร์
124 630510690 วราภรณ์ หาญปันบุตร คณะวิทยาศาสตร์
125 630210228 วลัยกร กุยซือ คณะศึกษาศาสตร์
126 640410058 วศินี เนียมสม คณะสังคมศาสตร์
127 620810311 วิกานดา ต๊ะเอ้ย คณะเกษตรศาสตร์
128 630110637 วิภาดา ใจค า คณะมนุษยศาสตร์
129 641810214 วิมลณัฐ ไชยนวล คณะการส่ือสารมวลชน
130 640810289 วิรากานต์ ค ารินทร์ คณะเกษตรศาสตร์
131 640310074 วิลาวรรณ ภู่ก าจัด คณะวิจิตรศิลป์
132 630410163 วิไล น าย่ีหลง คณะสังคมศาสตร์
133 630610106 วีนัส พริบไหว คณะวิศวกรรมศาสตร์
134 631910042 ศจิกา จินดานุรักษ์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
135 620110353 ศรัญญา เอ่ียมศรี คณะมนุษยศาสตร์
136 611310233 ศรีทัย อูตะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
137 620610459 ศรุตา เพ็ญเวียง คณะวิศวกรรมศาสตร์
138 630210048 ศศิกานต์ กองกุณะ คณะศึกษาศาสตร์
139 640110317 ศศิกานต์ หลวงสุภา คณะมนุษยศาสตร์
140 630110638 ศศิธร กันทา คณะมนุษยศาสตร์
141 640110522 ศิรินภา ศรีราจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์
142 622010138 ศิริมาศ ชัยสัจจานนท์ คณะนิติศาสตร์



143 632110098 สรัลพร เจริญผล วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
144 640810069 สโรชา สุวรรณเวียง คณะเกษตรศาสตร์
145 630610424 สายฝน ใจใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
146 631510266 สาวิตรี แซ่ว่าง คณะบริหารธุรกิจ
147 640210291 สิรภัทร ฉัตรธรพลังกร คณะศึกษาศาสตร์
148 640210292 สิริภัทร ตรีรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์
149 640810317 สุกัญญา ศรีบุญ คณะเกษตรศาสตร์
150 631310071 สุชาวดี เข็มโน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
151 640310043 สุดารัตน์ ช่ืนจิตร์ คณะวิจิตรศิลป์
152 641310310 สุนิตา เจือม่ิง คณะอุตสาหกรรมเกษตร
153 631610407 สุนิสา สุทธป๊อก คณะเศรษฐศาสตร์
154 630510693 สุพิกา นนทะลา คณะวิทยาศาสตร์
155 630510079 สุพิชชา อินต๊ะสืบ คณะวิทยาศาสตร์
156 630510281 สุพิชญา แก้วมณีศรีสกุล คณะวิทยาศาสตร์
157 640110640 สุพิชญา โท๊ะนาบุตร คณะมนุษยศาสตร์
158 640210293 สุรภา ศิริภูวนัยถ์ คณะศึกษาศาสตร์
159 621510308 สุวิชาดา ชัยวรนิจ คณะบริหารธุรกิจ
160 630410250 โสภิดา ธนารัตน์ คณะสังคมศาสตร์
161 620510305 หน่ึงฤทัย ใจกลม คณะวิทยาศาสตร์
162 630510667 หน่ึงฤทัย วิชัยต๊ะ คณะวิทยาศาสตร์
163 620810370 หลู้ท่า ชือมือ คณะเกษตรศาสตร์
164 620510477 อภิชญา แก่นอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์
165 620410172 อริสรา รีวีระกุล คณะสังคมศาสตร์
166 630110473 อริสา สินปรุ คณะมนุษยศาสตร์
167 620810380 อัจฉราพรรณ ใจแก้ว คณะเกษตรศาสตร์
168 630410076 อัญชญิกา อนากาศ คณะสังคมศาสตร์
169 630110208 อัญชฎาภรณ์ นาคทอง คณะมนุษยศาสตร์
170 621810273 อาภากร เพชรสัมฤทธ์ิ คณะการส่ือสารมวลชน
171 641610550 อารียา นาละออง คณะเศรษฐศาสตร์
172 640310234 อินทิรา พิจารณา คณะวิจิตรศิลป์
173 640310048 ฮุซน่ี อารีชาญ คณะวิจิตรศิลป์



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล คณะ
1 640510604 กนกพร พงศดิลก คณะวิทยาศาสตร์
2 621810004 กนกวรรณ ไทยแท้ คณะการส่ือสารมวลชน
3 620510003 กมลฉัตร ดนตรี คณะวิทยาศาสตร์
4 630210075 กฤตพร เยียะเปียง คณะศึกษาศาสตร์
5 630310077 กวินธิดา ขันธรักษา คณะวิจิตรศิลป์
6 630510164 กวิสรา จารุนันทภาคย์ คณะวิทยาศาสตร์
7 640610277 กศิมาพร นาละกา คณะวิศวกรรมศาสตร์
8 640110262 กัญญากุล มหาวัง คณะมนุษยศาสตร์
9 630110004 กัญญาภัค บัวงาม คณะมนุษยศาสตร์
10 640510694 กัญญาภัค ไร้พวง คณะวิทยาศาสตร์
11 630110005 กัญญารัตน์ ค าแปง คณะมนุษยศาสตร์
12 641310319 กันยารัตน์ เมฆแสน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
13 610410001 กัลยาณี วรรณดี คณะสังคมศาสตร์
14 632012012 กุลณัฐ สมศรีชัย คณะนิติศาสตร์
15 640410087 ค าฟ้า กาสมสัน คณะสังคมศาสตร์
16 640110405 คุณัญญา เผือกผ่อง คณะมนุษยศาสตร์
17 630510346 จารวี ปัญจอริยะกุล คณะวิทยาศาสตร์
18 640810113 จินดารัตน์ แสนภูวา คณะเกษตรศาสตร์
19 630810142 จิรัชยา ดีคราม คณะเกษตรศาสตร์
20 640510315 จิรัชริน นันตา คณะวิทยาศาสตร์
21 640615010 จุฑาลักษณ์ วิไลสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์
22 631310175 จุฬารักษ์ บุญเกตุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
23 641610079 ชญาณิศ ก่ิงก้าน คณะเศรษฐศาสตร์
24 611310340 ชฎามณฑ์ หมูแก้ว คณะอุตสาหกรรมเกษตร
25 631610073 ชนม์นิภา วงศ์วิริยะ คณะเศรษฐศาสตร์
26 620310144 ชนัญชิดา เหลืองทอง คณะวิจิตรศิลป์
27 610210322 ชนัญญา ตนะทิพย์ คณะศึกษาศาสตร์
28 641510055 ชนาภา วงศ์สมุทร คณะบริหารธุรกิจ
29 630110126 ชนิตา มงคล คณะมนุษยศาสตร์
30 620615018 ช่ืนฤทัย ชัยอนันต์รัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
31 641510392 ชุติกาญจน์ เข้ียวสิงห์ คณะบริหารธุรกิจ
32 631610085 ชุติมา สนิทมาก คณะเศรษฐศาสตร์
33 621510068 ฐิดากาญจน์ วัฒนะอมรพงศ์ คณะบริหารธุรกิจ
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34 631310181 ฐิติวรดา อุดมวรกิจ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
35 640810022 ณัฏฐากูร มีหลาย คณะเกษตรศาสตร์
36 630110497 ณัฐณิชา ถาวรพันธ์ุ คณะมนุษยศาสตร์
37 600310293 ณัฐวราพร จอมจักร์ คณะวิจิตรศิลป์
38 631610127 ณัฐิกา สนจิตร คณะเศรษฐศาสตร์
39 610210290 ณิพานันท์ มหาวัง คณะศึกษาศาสตร์
40 631610134 ดวงพร รอดชาวนา คณะเศรษฐศาสตร์
41 630612119 ดัชนี อิลันโกแวน คณะวิศวกรรมศาสตร์
42 620510454 ดารุณี กันทะเป็ง คณะวิทยาศาสตร์
43 620510599 ดาลิกา ปิยสกุลพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
44 630810204 ตะวันฉาย คืนดี คณะเกษตรศาสตร์
45 640110278 ทอฝัน กระจ่างเนตร์ คณะมนุษยศาสตร์
46 642010049 ทิพประภาพร แก้วค าแสน คณะนิติศาสตร์
47 630610341 ธัญญะสุตา ปัญญาทา คณะวิศวกรรมศาสตร์
48 640210178 ธัญญารัตน์ ประสงค์ทอง คณะศึกษาศาสตร์
49 640510541 ธันย์ชนก สุนารินทร์ คณะวิทยาศาสตร์
50 641710035 ธิญดา เกล้ียกล่อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
51 631310266 ธิดารัตน์ ใจไหว คณะอุตสาหกรรมเกษตร
52 620110562 ธิดารัตน์ มณีวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์
53 631310267 ธิติพร กาบค า คณะอุตสาหกรรมเกษตร
54 640510542 ธีรนาฎ ใจค า คณะวิทยาศาสตร์
55 620310108 นภาพร แซ่ม้า คณะวิจิตรศิลป์
56 640510242 นรินยา ศรีค า คณะวิทยาศาสตร์
57 641510157 นริสรา สุระเสน คณะบริหารธุรกิจ
58 630210028 นฤภัทร ปัฐวี คณะศึกษาศาสตร์
59 630110429 นฤมล ป่ินแก้ว คณะมนุษยศาสตร์
60 630410040 นวรัตน์ ฤทธ์ิบ ารุง คณะสังคมศาสตร์
61 621510144 นันทิชา แซ่โง้ว คณะบริหารธุรกิจ
62 640110128 นิภา ศุภลักษณากร คณะมนุษยศาสตร์
63 630410221 นิภาวรรณ ดวงสวรรค์ คณะสังคมศาสตร์
64 630410121 นิรศา ทิศเหนือ คณะสังคมศาสตร์
65 630210115 นุชนาฎ มีศีล คณะศึกษาศาสตร์
66 641610251 บริมาส หลานวงษ์ คณะเศรษฐศาสตร์
67 630510631 บุญญิสา จารุวาฤทธ์ิ คณะวิทยาศาสตร์
68 641910207 บุษรินทร์ ช่างเจรจา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
69 621910103 เบญจมาภรณ์ ชัยฤทธ์ิ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์



70 630610685 เบญจรัตน์ ค านิลนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์
71 630110293 เบญจลักษณ์ ฝึกฝน คณะมนุษยศาสตร์
72 630510192 เบญจวรรณ หาญกล้า คณะวิทยาศาสตร์
73 630610686 ปณิตา วงศ์ชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
74 640410124 ปภัสสร อะโนนาม คณะสังคมศาสตร์
75 630110297 ปภาวดี ธิสา คณะมนุษยศาสตร์
76 620410132 ปรัชญ์จวรรณ แสงโพธ์ิ คณะสังคมศาสตร์
77 621310389 ปรารถนา เกษณา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
78 630610689 ปรียาพร ราญบุตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
79 631610224 ปรียาภรณ์ ดัดดีสอง คณะเศรษฐศาสตร์
80 640110559 ปัญจมินทร์ จุมปา คณะมนุษยศาสตร์
81 640510556 ป่ินทอง เมืองมูล คณะวิทยาศาสตร์
82 641910116 ปีติชา เทิดคีรีไพรสัณฑ์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
83 641510200 ปุญญิสา วัฒนาชัยกูล คณะบริหารธุรกิจ
84 632110056 ปุณยาพร บุษดี วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
85 640615020 เปรมจิตต์ กอศรีพร คณะวิศวกรรมศาสตร์
86 630810282 พนิดา ธนาเรืองโรจน์ คณะเกษตรศาสตร์
87 631610252 พนิตาภรณ์ แตงน้อย คณะเศรษฐศาสตร์
88 640610063 พรจนา ทองอยู่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
89 640810238 พรธิตา แตงจวง คณะเกษตรศาสตร์
90 630810283 พรนภา เจริญอายุวัฒ คณะเกษตรศาสตร์
91 621910197 พรปวีณ์ หงษ์ลอยลม คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
92 620110134 พรรณราย ขวดแก้ว คณะมนุษยศาสตร์
93 630110440 พรลภัส อัศวเหล่าวรพงศ์ คณะมนุษยศาสตร์
94 630110064 พรสวรรค์ จันทร์เพ็ง คณะมนุษยศาสตร์
95 630410227 พรสุดา ติวรรณะ คณะสังคมศาสตร์
96 641910221 พฤกษา หล้ากาวิน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
97 630810286 พัชรพร ตะทะนะ คณะเกษตรศาสตร์
98 630310214 พัชรินทร์ เอ้ือเฟ้ือ คณะวิจิตรศิลป์
99 632010081 พิจิตรา ถูกจิต คณะนิติศาสตร์
100 630610373 พิชญพิมพ์พร เพ่ิมบุญมา คณะวิศวกรรมศาสตร์
101 610210020 พิชญาพร วรพัฒน์ คณะศึกษาศาสตร์
102 640310164 พิทยา แซ่ย้ัง คณะวิจิตรศิลป์
103 630110368 พิมณพร ลุงนะ คณะมนุษยศาสตร์
104 641310077 เพ็ญพิชชา ศรีทีป คณะอุตสาหกรรมเกษตร
105 641310415 แพรวา แก้วรักถา คณะอุตสาหกรรมเกษตร



106 631310132 ภัทรกรานต์ ค าเงิน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
107 612110068 ภัทราภา บุญช่วย วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
108 641510240 ภาพิมล เรียบร้อย คณะบริหารธุรกิจ
109 641610366 ภาวิณี ถินทอง คณะเศรษฐศาสตร์
110 620310113 ภูชนิกานต์ มีสัตย์ คณะวิจิตรศิลป์
111 640810265 มณฑกาญจน์ ขอเหน่ียวกลาง คณะเกษตรศาสตร์
112 631810165 มนนัทธ์ เหล่ียววิริยกิจ คณะการส่ือสารมวลชน
113 641610379 มนัสนันท์ เป้ียวงศ์ คณะเศรษฐศาสตร์
114 630410144 มัลลิกา หะกาศ คณะสังคมศาสตร์
115 640810269 เมทินี พุทธสม คณะเกษตรศาสตร์
116 620510074 เมรินทร์ญาดา ปุกค า คณะวิทยาศาสตร์
117 631310135 เยาวลักษณ์ คุ้มครอง คณะอุตสาหกรรมเกษตร
118 641910236 รชตวรรณ คัมภิรานนท์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
119 631610321 รชาภา สิรธนาเจริญ คณะเศรษฐศาสตร์
120 642110075 รวิกานต์ เอ้ือเฟ้ือ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
121 641610397 รวีพร วรรณโวหาร คณะเศรษฐศาสตร์
122 641310240 รัตนากร กล่ินนวล คณะอุตสาหกรรมเกษตร
123 630210329 รินรดา โซเซกุ คณะศึกษาศาสตร์
124 620510078 รุ่งทิวา มากมา คณะวิทยาศาสตร์
125 640110387 รุ่งรวี หม่ืนแล คณะมนุษยศาสตร์
126 622010123 ลักษณ์สุภา นุธรรม คณะนิติศาสตร์
127 630110455 วฉัตรพาดา อินทะ คณะมนุษยศาสตร์
128 641510277 วรนุช บุญโญ คณะบริหารธุรกิจ
129 630210330 วรรณวิภา จินาติ คณะศึกษาศาสตร์
130 640810284 วรัญญา สนสับ คณะเกษตรศาสตร์
131 630510223 วรัญญา สุค าปัน คณะวิทยาศาสตร์
132 640310073 วรัญญู คูเอ่ียม คณะวิจิตรศิลป์
133 641310244 วราภรณ์ กรินคีรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร
134 641810207 วรินทร จงรักแสง คณะการส่ือสารมวลชน
135 630510068 วรินทร วัดสิงห์ คณะวิทยาศาสตร์
136 620310176 วริศนา ไทรชมภู คณะวิจิตรศิลป์
137 640810288 วัชรากร ภูตะเวช คณะเกษตรศาสตร์
138 642010131 วินิธา บาลี คณะนิติศาสตร์
139 631310227 วิไลวรรณ อุดก๋าธง คณะอุตสาหกรรมเกษตร
140 630410164 ศรณี ดุ่งมะลี คณะสังคมศาสตร์
141 640210373 ศลิษา สองปอนด์ คณะศึกษาศาสตร์



142 630510072 ศศิกานต์ กองมูล คณะวิทยาศาสตร์
143 640110152 ศิรประภา ค าหมู คณะมนุษยศาสตร์
144 631310231 ศิราพร พุทธวงศ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
145 630210252 ศิริภัสสร สิงห์แก้วสืบ คณะศึกษาศาสตร์
146 630610417 ศุภมาส ศรีสวัสด์ิ คณะวิศวกรรมศาสตร์
147 640112046 ศุภรัตน์ เฉลิมภักด์ิ คณะมนุษยศาสตร์
148 640610261 ศุภลักษณ์ มาลุจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
149 621610322 สลิลทิพย์ โพธิค า คณะเศรษฐศาสตร์
150 641310379 สสิฌา ป้ันประณต คณะอุตสาหกรรมเกษตร
151 630610120 สุชานาถ บุญไชยม่ิง คณะวิศวกรรมศาสตร์
152 632110323 สุทธิพร โรจนวิจิตร วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
153 640610395 สุธารัตน์ ราศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
154 640510409 สุมิตรา เตนากุล คณะวิทยาศาสตร์
155 631410063 สุไมยะฮ์ พิศแลงาม คณะสัตวแพทยศาสตร์
156 621610349 สุวรรณี ยืนยงกุล คณะเศรษฐศาสตร์
157 630110470 เสาวภา พะแป่ คณะมนุษยศาสตร์
158 630410176 หฤทัย ย่านสากล คณะสังคมศาสตร์
159 640810337 อธิชา โสตะบรรณ คณะเกษตรศาสตร์
160 641310315 อภิชญา หาญชาญเลิศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
161 622012167 อภิสรา รัตนจรุงพร คณะนิติศาสตร์
162 630610439 อมรรัตน์ วงศ์ซ่ือ คณะวิศวกรรมศาสตร์
163 641610532 อรปรียา โหราฤทธ์ิ คณะเศรษฐศาสตร์
164 640510414 อรอุมา กอมขุนทด คณะวิทยาศาสตร์
165 610510111 อริสรา ยาสมุทร คณะวิทยาศาสตร์
166 631710079 อังศุธร จินาเสน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
167 620310131 อัญชนิดา โจมฤทธ์ิ คณะวิจิตรศิลป์
168 630610213 อารีพรรณ คงวุธ คณะวิศวกรรมศาสตร์
169 611510267 อิสริยา รัตนนุพงศ์ คณะบริหารธุรกิจ



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล คณะ
1 630110564 กชกร นานอน คณะมนุษยศาสตร์
2 640210129 กนกวรรณ พรมเอ่ียม คณะศึกษาศาสตร์
3 630110480 กมลชนก อุดใจ คณะมนุษยศาสตร์
4 641310002 กมลลักษณ์ ปัญญามา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
5 640310082 กรพินธ์ ด้วงค าฟู คณะวิจิตรศิลป์
6 640510309 กฤตพร จับใจตรง คณะวิทยาศาสตร์
7 630610002 กฤตยาณี สังขนานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
8 642012002 กฤษณา หริกจันทร์ คณะนิติศาสตร์
9 640810083 กฤษติญาภรณ์ พลไชยมาตย์ คณะเกษตรศาสตร์
10 631610012 กัญญณัฐ โปธา คณะเศรษฐศาสตร์
11 640410080 กัญญาณัฐ กว้านเจ้า คณะสังคมศาสตร์
12 600110429 กัลยกร พัวศรีพันธ์ุ คณะมนุษยศาสตร์
13 630610457 กัลยา คณะวิศวกรรมศาสตร์
14 630310003 กัลยา เวียงค าฟ้า คณะวิจิตรศิลป์
15 640210360 กาญจนาณัฐ ขวัญงาม คณะศึกษาศาสตร์
16 630210102 กาญจนาพร อินทะชัย คณะศึกษาศาสตร์
17 630510098 กุลสตรี พลไตร คณะวิทยาศาสตร์
18 640510009 เก็จมณี เมืองจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์
19 641310367 เกตุวดี ศรีโสภา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
20 631610031 เกษราภรณ์ ธรรมวิยา คณะเศรษฐศาสตร์
21 640510313 ขวัญชนก พิมสารี คณะวิทยาศาสตร์
22 620510426 ขวัญประภา เห็มลม คณะวิทยาศาสตร์
23 630110486 คณัสนันท์ เงินค า คณะมนุษยศาสตร์
24 590210101 จริดา ปรีพูล คณะศึกษาศาสตร์
25 641510037 จัสมิน ใสยิด คณะบริหารธุรกิจ
26 641310019 จิราวดี พวงธรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
27 640110538 จิราวัลย์ กันตีมูล คณะมนุษยศาสตร์
28 631810024 จุฑารัตน์ ปัญโญโต่ง คณะการส่ือสารมวลชน
29 620310143 เจนนิศา นามหลวง คณะวิจิตรศิลป์
30 640810128 ชนันท์ทร ต๋าค า คณะเกษตรศาสตร์
31 640510015 ชนาพร แก้วช่ืน คณะวิทยาศาสตร์
32 641310027 ชนาพร เราเท่า คณะอุตสาหกรรมเกษตร
33 640110348 ชนิดา ชาญสูงเนิน คณะมนุษยศาสตร์

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำรับกำรสัมภำษณ์ หอพักนักศึกษำหญิง อำคำร 3



34 640510516 ชมพูนุช ป้อต๊ะมา คณะวิทยาศาสตร์
35 631310015 ชรินทร์ฎา หลองแก้ว คณะอุตสาหกรรมเกษตร
36 630310046 ชโรรส สท้านอาจ คณะวิจิตรศิลป์
37 620510190 ชัญญา พันตรี คณะวิทยาศาสตร์
38 621610083 ชัญญา เลิศเชวงกุล คณะเศรษฐศาสตร์
39 620610362 ชุตินันท์ โปธาพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
40 641610117 ชุติมา นายหลู่ คณะเศรษฐศาสตร์
41 641710017 ซัลวา หมานหมีน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
42 631810041 ญาณิศา แก้วการไร่ คณะการส่ือสารมวลชน
43 641310035 ญาณิศา มุสิกานนท์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
44 640410209 ญาดารัตน์ มีชัย คณะสังคมศาสตร์
45 630610313 ฐานุตรา ศิลปศรแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์
46 640110544 ณอมร เอ่งฉ้วน คณะมนุษยศาสตร์
47 630610674 ณัฐกานต์ พ่ึงม่ิง คณะวิศวกรรมศาสตร์
48 640110545 ณัฐชยา พงษ์พิพัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์
49 630110496 ณัฐชา มณีกุล คณะมนุษยศาสตร์
50 640510527 ณัฐณิชา ลามาพิสาร คณะวิทยาศาสตร์
51 631310099 ณัฐธินี อินต๊ะหล้า คณะอุตสาหกรรมเกษตร
52 630810198 ณัฐริกา ดีเลิศวุฒิกร คณะเกษตรศาสตร์
53 630510447 ณัฐริกานต์ มากเกล้ียง คณะวิทยาศาสตร์
54 640510327 ณิชกมล บุญเฮง คณะวิทยาศาสตร์
55 630810201 ณิชารีย์ สิงห์โต คณะเกษตรศาสตร์
56 640610309 ดาริกา ค าหล้ิม คณะวิศวกรรมศาสตร์
57 631610143 ตัสนีม สานิ คณะเศรษฐศาสตร์
58 621610122 ตาลสัง วงค์ใส คณะเศรษฐศาสตร์
59 640110172 ทัณฑิกา ประภาพรหม คณะมนุษยศาสตร์
60 630210080 ธนพร กานจันทร์ คณะศึกษาศาสตร์
61 640110497 ธนภรณ์ แซ่ล้ี คณะมนุษยศาสตร์
62 620510500 ธนัชพร ปัญญาค า คณะวิทยาศาสตร์
63 640110498 ธนัญญา อัศวินศิริกุล คณะมนุษยศาสตร์
64 631510106 ธัญญ์วรัตน์ บางประสิทธ์ิ คณะบริหารธุรกิจ
65 642010067 ธีราภรณ์ มหาวัน คณะนิติศาสตร์
66 630110575 นงนภัส อภิชิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
67 640612091 นฤมล หล้าปวงค า คณะวิศวกรรมศาสตร์
68 630110505 นันท์นภัส สมสนุก คณะมนุษยศาสตร์
69 631610198 น้ าทิพย์ ใจอินต๊ะ คณะเศรษฐศาสตร์



70 641310155 น้ าฝน ใจดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร
71 600210047 นิตยา ใจ๋กาศ คณะศึกษาศาสตร์
72 640610054 นิตยา ตาปิน คณะวิศวกรรมศาสตร์
73 621610163 นิตยา ม่ิงเมือง คณะเศรษฐศาสตร์
74 631610201 นิศาชล แซ่โง้ว คณะเศรษฐศาสตร์
75 630110291 นิสิตา ปันสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์
76 640810039 นุศรา ถนอมผล คณะเกษตรศาสตร์
77 631310198 เบญจพร ฟูค า คณะอุตสาหกรรมเกษตร
78 640810216 เบญจมาพร มูลจันทร์ คณะเกษตรศาสตร์
79 640110181 ปณตพร นาชัยโชติ คณะมนุษยศาสตร์
80 630110547 ปราณปริยา เมธา คณะมนุษยศาสตร์
81 632110054 ปาริชาติ ไชยรักษ์ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
82 630510552 ปาลิดา ยุวรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์
83 611910066 ปิยฉัตร สลีวงศ์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
84 621810132 ปิยธิดา มโนชลมานะกุล คณะการส่ือสารมวลชน
85 631610246 เปรมสินี สุวรรณโสภา คณะเศรษฐศาสตร์
86 630110507 พรทิพย์ คณะมนุษยศาสตร์
87 590510566 พรพรหม พรมสุวรรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
88 640110135 พฤกษาวลี แย้มจะบก คณะมนุษยศาสตร์
89 641310071 พัชรินทร์ มีบุญ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
90 630310246 พัตติภรณ์ แย้มยินดี คณะวิจิตรศิลป์
91 600210053 พันธ์ธง วงศ์ชมภู คณะศึกษาศาสตร์
92 630210196 พิมพ์สิรี ชีวอ าไพโรจน์ คณะศึกษาศาสตร์
93 631310277 พิมพ์อักษิพร คล้ายโตนด คณะอุตสาหกรรมเกษตร
94 612010035 พีรดา สุปี คณะนิติศาสตร์
95 631110163 พีรดา อ้ึงสุกิจ คณะเทคนิคการแพทย์
96 641610345 ฟ้าใส ทิพย์เนตร คณะเศรษฐศาสตร์
97 630110239 ภรณ์ แสงเรือง คณะมนุษยศาสตร์
98 630110191 ภัคจิรา ใจสม คณะมนุษยศาสตร์
99 621510220 ภัทรีภรณ์ ธิต๊ะยา คณะบริหารธุรกิจ
100 631810097 ภัสร์ฐิตา พงศ์ถิรวิทย์ คณะการส่ือสารมวลชน
101 630310173 ภาณุมาศ ศรีธรรม คณะวิจิตรศิลป์
102 640110308 ภูผา เมืองขวา คณะมนุษยศาสตร์
103 622110089 ภูพาน เมืองขวา วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
104 641710059 ภูมินทร์ วงศ์ใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
105 632110078 มณีวรรณ แซ่ลี วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี



106 630810319 มยุรี อรุณสวัสด์ิพร คณะเกษตรศาสตร์
107 641610381 มานิตา กสิกิจ คณะเศรษฐศาสตร์
108 621610263 มาริษา พุทธปวน คณะเศรษฐศาสตร์
109 640510276 ยิมธิดา วงศ์มา คณะวิทยาศาสตร์
110 640510397 รพีพรรณ จันทร์ใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์
111 630210436 รวงผ้ึง นารีภาพเจริญ คณะศึกษาศาสตร์
112 631610326 รัชต์วรรณ์ วรกุลวรรธนะ คณะเศรษฐศาสตร์
113 622110099 รัฐกานต์ แก้วกระจ่าง วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
114 620110184 รุ่งอรุณ กันยะดอย คณะมนุษยศาสตร์
115 630610702 ลัดดาวัลย์ จ าหลัก คณะวิศวกรรมศาสตร์
116 641410055 วธูสิริ โป่งรักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
117 630410054 วนิษชา แย้มพราหมณ์ คณะสังคมศาสตร์
118 640110313 วรภพ สมอดี คณะมนุษยศาสตร์
119 641310178 วรัญญา อินต๊ะวงค์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
120 630510374 วราลักษณ์ ใจเป็ง คณะวิทยาศาสตร์
121 640410059 วัลย์วิสา สุขสมศักด์ิ คณะสังคมศาสตร์
122 640110148 วิชญาดา ใจอินทร์ คณะมนุษยศาสตร์
123 620110092 วิภาวี กษีรธารา คณะมนุษยศาสตร์
124 640410063 วิรัลพัชร สิทธิปัญญา คณะสังคมศาสตร์
125 640110435 วิรัลรัตน์ สิทธิปัญญา คณะมนุษยศาสตร์
126 640110199 วิรินยา ชานนตรี คณะมนุษยศาสตร์
127 640510581 วีรดา คุณเวช คณะวิทยาศาสตร์
128 640410157 วีรดา พูลสิน คณะสังคมศาสตร์
129 622012137 วีรภัทร อุท ากา คณะนิติศาสตร์
130 640510289 ศตวรรณ ศรีสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์
131 631310146 ศิตาภา ใจม่ันคง คณะอุตสาหกรรมเกษตร
132 630110591 ศิริณญา แซ่จ๋าว คณะมนุษยศาสตร์
133 630210428 ศิริบุตร มุสิกะโปดก คณะศึกษาศาสตร์
134 630210253 ศิริรัตน์ ดวงแก้ว คณะศึกษาศาสตร์
135 631610380 ศิริลักษณ์ วัฒนากิจ คณะเศรษฐศาสตร์
136 630810374 สรณ์ศิริ ชมดวง คณะเกษตรศาสตร์
137 640410250 สิรินทร์ทิพย์ โปทามูล คณะสังคมศาสตร์
138 641310308 สิรินทิพย์ ดนัยดุริยะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
139 642010147 สิรินธร สายชลร าไพ คณะนิติศาสตร์
140 641310309 สิริรัตน์ ดินเมืองชล คณะอุตสาหกรรมเกษตร
141 621610333 สุชาดา จันทร์มา คณะเศรษฐศาสตร์



142 640810320 สุดา บาลาง คณะเกษตรศาสตร์
143 630210099 สุทธิดา ดวงแก้ว คณะศึกษาศาสตร์
144 630110203 สุทธิดา บัวลอย คณะมนุษยศาสตร์
145 641910157 สุพัตรา ปันยาว คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
146 630510566 สุพิชญา ศรีสว่าง คณะวิทยาศาสตร์
147 641910158 สุภัชชา ขันทอง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
148 641110195 สุภาพร มะเชอพะ คณะเทคนิคการแพทย์
149 630510666 สุรัสดา ริยาพร้าว คณะวิทยาศาสตร์
150 630410175 สุรางคนา สีเทา คณะสังคมศาสตร์
151 600510529 แสงเดือน ค าทราย คณะวิทยาศาสตร์
152 630510233 หัทยา ค าพูพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
153 630110595 เหมือนชนก อนุรักษ์ไตรภพ คณะมนุษยศาสตร์
154 640410181 เหมือนฝัน สุนันต๊ะ คณะสังคมศาสตร์
155 632110103 อทิตยา ใจเป็ง วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
156 641610512 อทิตยา ธะดวงศร คณะเศรษฐศาสตร์
157 640210296 อภิชญา บุญมา คณะศึกษาศาสตร์
158 630110265 อรวรรณ ยานุ คณะมนุษยศาสตร์
159 610110649 อริศรา อ่ินแก้ว คณะมนุษยศาสตร์
160 640410185 อสมาภรณ์ ทองแจ่ม คณะสังคมศาสตร์
161 640410263 อะเลมิ หล่ีผะ คณะสังคมศาสตร์
162 630210257 อังคณา กล่ินเจริญ คณะศึกษาศาสตร์
163 640510196 อัฐภิญญา แก่นอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์
164 600110106 อาทิตย์ หอมกาบ คณะมนุษยศาสตร์
165 630110526 อาทิตยา ทับเงิน คณะมนุษยศาสตร์
166 630610442 อาภาภรณ์ จันบัวลา คณะวิศวกรรมศาสตร์
167 620810385 อารี โสภากันทร คณะเกษตรศาสตร์
168 630310040 อารีย์ เสจาน คณะวิจิตรศิลป์
169 630110596 อาวู แซ่เจ้า คณะมนุษยศาสตร์
170 632012157 อ าไพพรรณ อินทาปัจ คณะนิติศาสตร์
171 631512205 อุษณา ดวงแก้ว คณะบริหารธุรกิจ
172 640210382 อุษณีย์ นิยมบรรพต คณะศึกษาศาสตร์
173 630310041 เอกภพ วุฒิวงค์วอ คณะวิจิตรศิลป์
174 640510308 เฮเลน่า โรเซ็นลุคเค่อ คณะวิทยาศาสตร์



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล คณะ
1 641610008 กมลชนก รัมพณีนิล คณะเศรษฐศาสตร์
2 630810100 กมลทิพย์ ศรีพรม คณะเกษตรศาสตร์
3 640210130 กรรณิการ์ แก้วสงค์ คณะศึกษาศาสตร์
4 642110252 กฤศณวัณย์ รวมสุข วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
5 641610056 คชาศิภรณ์ เรืองสิริ คณะเศรษฐศาสตร์
6 631810256 คุณัญญา นุ่นแก้ว คณะการส่ือสารมวลชน
7 621810031 จณิสตา แสงสว่างวัฒนะ คณะการส่ือสารมวลชน
8 620610348 จินดาภร วิภาจักษณกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
9 641610071 จุฑาภัทร พิรุฬห์วรวงศ์ คณะเศรษฐศาสตร์
10 630110011 จุฑามาศ ศิริศรีลดามาศ คณะมนุษยศาสตร์
11 630612114 เจณิษา วงษามาลย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
12 641510053 ชนนิกานต์ กันสุข คณะบริหารธุรกิจ
13 621510045 ชนิกานต์ ครไชยศรี คณะบริหารธุรกิจ
14 622110025 ชาตยา รอดจันทร์ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
15 630515013 ช่ืนพันธ์ุ ค าเสนา คณะวิทยาศาสตร์
16 630110410 ญาดา กิตติวิริยกุล คณะมนุษยศาสตร์
17 621310363 ฐิตาการ สุขเตียม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
18 640110041 ณัฐรุจา หอยสังข์ คณะมนุษยศาสตร์
19 632010114 ณิชชญาพัชร์ ไชยภัครัฐพา คณะนิติศาสตร์
20 630510657 ณิชาภัทร สวรรค์ขวัญ คณะวิทยาศาสตร์
21 620410197 ธนพร ฟองแก้ว คณะสังคมศาสตร์
22 610610414 ธันยมัย เช้ือแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์
23 642012026 ธาราทิพย์ บุญมี คณะนิติศาสตร์
24 641510149 ธีรกานต์ สมศักด์ิเสริม คณะบริหารธุรกิจ
25 640810195 นภัสวรรณ วางมือ คณะเกษตรศาสตร์
26 640110501 นันท์นภัส เอ่ียมวงค์ คณะมนุษยศาสตร์
27 642010078 นัสรีน รอดประดิษฐ์ คณะนิติศาสตร์
28 641410033 บัณฑิตา สัจจะวัฒนวิมล คณะสัตวแพทยศาสตร์
29 640110507 ปัญญดา กล่ าเดช คณะมนุษยศาสตร์
30 630310164 ปัทมาภรณ์ ยาจันทรา คณะวิจิตรศิลป์
31 642010094 ปานเนตร ส ารวมรัมย์ คณะนิติศาสตร์
32 640310022 ปุณณดา ชุ่มชูศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์
33 620410217 พชรภรณ์ ไสยวงศ์ คณะสังคมศาสตร์
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34 641610301 พรพรรณ จะตุเทน คณะเศรษฐศาสตร์
35 630610692 พลอยไพลิน กตัญญู คณะวิศวกรรมศาสตร์
36 641310070 พัชรินทร์ ม่ังมูล คณะอุตสาหกรรมเกษตร
37 641310074 พินิจนาถ อานุภาพบุญ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
38 620410224 ภัทราภรณ์ จาระณา คณะสังคมศาสตร์
39 630110448 ภัทรินทร์ ตาสาย คณะมนุษยศาสตร์
40 621810177 ภัทรินทร์ รุ่งทองค ากุล คณะการส่ือสารมวลชน
41 641910232 ภาวิณี บัวธนะ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
42 620110074 มัสลินญา ดาดูเคล คณะมนุษยศาสตร์
43 640510277 ยุพารัตน์ พรมงาม คณะวิทยาศาสตร์
44 640110664 รมิตา เทียมเกรียงไกร คณะมนุษยศาสตร์
45 640310422 รินลณี มีเสรี คณะวิจิตรศิลป์
46 630310176 วิมลมณี คีรีวรรณ์ คณะวิจิตรศิลป์
47 630110458 วิมลสิริ ศิริสมบูรณ์เวช คณะมนุษยศาสตร์
48 631510243 ศลิษา ชัชวาลย์ คณะบริหารธุรกิจ
49 630410166 ศศิภา เปล่งฉวีวรรณ คณะสังคมศาสตร์
50 630210052 ศิริญารักษ์ ปัญญาภู คณะศึกษาศาสตร์
51 630110097 สมรดา เกษแก้ว คณะมนุษยศาสตร์
52 630210055 สรณียา ชัยสลี คณะศึกษาศาสตร์
53 640410171 สุชญา สงวนศัพท์ คณะสังคมศาสตร์
54 621610335 สุดารัตน์ งามจรัส คณะเศรษฐศาสตร์
55 640510084 สุทธิดา สอนป้อม คณะวิทยาศาสตร์
56 621610340 สุภัค บุญพามา คณะเศรษฐศาสตร์
57 632110328 หฤทยา กันทาแจ่ม วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
58 641510358 อรชนก บุญดาษา คณะบริหารธุรกิจ
59 621610371 อาทิตยา แสนฝ้ัน คณะเศรษฐศาสตร์



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล คณะ
1 631510011 กวินธิดา อินชูใจ คณะบริหารธุรกิจ
2 640510506 กุลธิดา ผักกาด คณะวิทยาศาสตร์
3 640515001 กุลนรี ผักกาด คณะวิทยาศาสตร์
4 641810036 จุฬาลักษณ์ ไตรรัตนตระกูล คณะการส่ือสารมวลชน
5 631310092 ฉัตรชยวรรณ วงค์ชัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร
6 640310188 ชมพูนุท บวรเสนีย์ คณะวิจิตรศิลป์
7 642110016 ชไมกัญจน์ ปานสีดา วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
8 641410012 ชินาพา หิรัญวงษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
9 630810185 ณัฏฐกฤตา ช ากรม คณะเกษตรศาสตร์
10 630410204 ณัฏฐธิดา มีแก้ว คณะสังคมศาสตร์
11 630410205 ณัฐชยา เครือค า คณะสังคมศาสตร์
12 631512051 ณัฐชา ปัญจขันธ์ คณะบริหารธุรกิจ
13 640510721 ณัฐฐิกา ธรรมจักร์ คณะวิทยาศาสตร์
14 630110416 ณัฐณิชา พันธ์เดช คณะมนุษยศาสตร์
15 631512052 ณัฐณิฌา พันธ์สกูล คณะบริหารธุรกิจ
16 630610238 ณัฐพัชร์ ดิลกศุภลักษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
17 640510536 ธนพร ค าดี คณะวิทยาศาสตร์
18 620510278 ธนัชชา พงษ์บ้านไร่ คณะวิทยาศาสตร์
19 641510133 ธนาพร ศรีเกริกกริช คณะบริหารธุรกิจ
20 640410216 ธัญพร อิทธิชัยพล คณะสังคมศาสตร์
21 630810230 ธารสวรรค์ จันสุภาเสน คณะเกษตรศาสตร์
22 620110512 นวลจันทร์ นะจา คณะมนุษยศาสตร์
23 640110227 นันทวรรณ วงค์ใหม่ คณะมนุษยศาสตร์
24 640515014 เนปาล ช่ืนพิบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์
25 630510131 บุญญิสา วังวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์
26 640510047 บุณยอร รุ่งวัฒนจินดา คณะวิทยาศาสตร์
27 640110063 เบญญาภา พรสกุลไพศาล คณะมนุษยศาสตร์
28 632010064 ปฐมจันทร์ จันทร์พงษ์ศรี คณะนิติศาสตร์
29 640610243 ปริยากร ไวยกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์
30 620510055 ปรียานุช แปงใจ คณะวิทยาศาสตร์
31 630410130 ปิยวรรณ สมมิตร คณะสังคมศาสตร์
32 640210399 ฝนดาว จันทน คณะศึกษาศาสตร์
33 630110302 พรทิพย์ แซ่อ๋อง คณะมนุษยศาสตร์
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34 640515016 พรรษ ปิยพิพัฒนมงคล คณะวิทยาศาสตร์
35 640510671 พลอยจันท์ ช่างเรือ คณะวิทยาศาสตร์
36 630210163 พิงค์กวี พรหมเสน คณะศึกษาศาสตร์
37 641810161 พิชามญช์ุ ม่ันประสงค์ คณะการส่ือสารมวลชน
38 640410135 พิฐชญาณ์ เบ้านู คณะสังคมศาสตร์
39 640110305 พิมพ์ปพัชฌ์ ขาวผ่อง คณะมนุษยศาสตร์
40 640210401 แพรชมภู ธรรมปัญญา คณะศึกษาศาสตร์
41 640610251 ภควดี ทาเกิด คณะวิศวกรรมศาสตร์
42 630210200 มณฑิรา ไร่สอ คณะศึกษาศาสตร์
43 631810168 มาตาซา ซาฮารัน คณะการส่ือสารมวลชน
44 630110451 มินรดา ค าจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์
45 630410234 ยุพิน วีระกิตติกุล คณะสังคมศาสตร์
46 640410238 เยาวลักษณ์ หอมคง คณะสังคมศาสตร์
47 631512160 รามาวดี อุสันสา คณะบริหารธุรกิจ
48 630210043 วชิราภรณ์ คลาดแคล้ว คณะศึกษาศาสตร์
49 630510148 วรัชญ์ฐานิดา ค ารินทร์จตุภูมิ คณะวิทยาศาสตร์
50 630210227 วริศรา ทองสวน คณะศึกษาศาสตร์
51 630410161 วิทาดา ชันเพ็ชร์ คณะสังคมศาสตร์
52 642110196 วีรดา ประสิทธ์ิ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
53 631310290 ศุภักษร ปัญญา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
54 640410170 สุจิตรา พานผ้าพับ คณะสังคมศาสตร์
55 630610208 สุธาทิพย์ วงศ์ครองศักด์ิ คณะวิศวกรรมศาสตร์
56 620510097 อนิสรา สมีนาง คณะวิทยาศาสตร์
57 631512190 อภิจญา ประโมทะกะ คณะบริหารธุรกิจ
58 640510413 อรณิชฌา ต๋าตา คณะวิทยาศาสตร์
59 642012077 อรณิชา ก๋องแก่น คณะนิติศาสตร์
60 640210379 อัจฉริยา อุปกาละ คณะศึกษาศาสตร์
61 640310296 อิสรา ลุงหลู่ คณะวิจิตรศิลป์
62 630210208 เอวลิน ศาลางาม คณะศึกษาศาสตร์
63 640110644 ไอยกูล ค าแปงค า คณะมนุษยศาสตร์



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล คณะ
1 641810001 กนิษฐา ลาภพิสูตร คณะการส่ือสารมวลชน
2 620110501 กษิด์ิญาดา นิรัติศัยวรกุล คณะมนุษยศาสตร์
3 640210169 กัญญ์วรา สังเกตุดี คณะศึกษาศาสตร์
4 641512008 กัลย์กมล ฝ้ันแปง คณะบริหารธุรกิจ
5 641610046 กีรติญา บุญปล้อง คณะเศรษฐศาสตร์
6 630610472 จอมขวัญ ทองค า คณะวิศวกรรมศาสตร์
7 641310125 จอมรุจี ศรีสวัสด์ิ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
8 641310268 จิรสุตา มาดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร
9 631310314 จิราพร มนต์นิรภัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร
10 640210007 ชนัญชิดา ลักษณะโภคิน คณะศึกษาศาสตร์
11 621310026 ญาณิศา เสตะพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
12 642012019 ณัฏฐณิชา ภู่จ๋ิว คณะนิติศาสตร์
13 630210177 ณัฐกานต์ ไชยมงคล คณะศึกษาศาสตร์
14 632110024 ณัฐชา สิทธิเขตการ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
15 642110316 ณิชา สัทธรรมนุวงศ์ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
16 640410214 ดารารัตน์ ไชยวุฒิ คณะสังคมศาสตร์
17 640615016 ธนัชชา รินทร์แก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์
18 620112022 ธนัชพร นิรันดรพฤกษ์ คณะมนุษยศาสตร์
19 630210186 ธาดาทิพย์ วงศ์ใหญ่ คณะศึกษาศาสตร์
20 630210155 นภัสวรรณ ขันต๊ะ คณะศึกษาศาสตร์
21 632110049 นิชกานต์ เรืองวิลัย วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
22 640510548 บุญญาพร เกรียงไกรสรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
23 641610259 เบญจมาภรณ์ ก่ิงกืย คณะเศรษฐศาสตร์
24 611110050 ปริชญา มณทนม คณะเทคนิคการแพทย์
25 630510136 ปริญญา ไชยชนะ คณะวิทยาศาสตร์
26 631010086 ปวีณ์นุช จินะราช คณะเภสัชศาสตร์
27 640510052 ปาริษา กล้าณรงค์ คณะวิทยาศาสตร์
28 641510207 พชรพร ใจหาญ คณะบริหารธุรกิจ
29 640510053 พรนิภา แก่นลา คณะวิทยาศาสตร์
30 630210195 พิชามญช์ุ ไชยพิเนตร คณะศึกษาศาสตร์
31 632010085 พิมพ์ชนก รัตนพันธ์ุ คณะนิติศาสตร์
32 640510339 พิมพ์มาดา มูลวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์
33 631512133 แพรไพลิน ศุภกิจวณิชกุล คณะบริหารธุรกิจ
34 641610389 เมศินี ยะทุ่งตัน คณะเศรษฐศาสตร์
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35 620810281 ยุพาภรณ์ บุญราษฎร์ คณะเกษตรศาสตร์
36 620810287 รังสิมา บุญศรี คณะเกษตรศาสตร์
37 620110085 รุจคณิศร สุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์
38 630615012 ฤทัยทิพย์ ตรีอุทก คณะวิศวกรรมศาสตร์
39 621810206 เลิศอมร ดอนน้ าขาว คณะการส่ือสารมวลชน
40 630510277 วรรณ์กวี ลือยศ คณะวิทยาศาสตร์
41 640610092 วริยา เกษมศักดากร คณะวิศวกรรมศาสตร์
42 630110457 วัชรมน วัฒนายากร คณะมนุษยศาสตร์
43 632010129 ศรีสมร ภูศรีฐาน คณะนิติศาสตร์
44 620612120 ศศิธร โคซากะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
45 621510282 ศุภากร อินต๊ะค า คณะบริหารธุรกิจ
46 641512213 สิริลักษณ์ มุ่งซ้อนกลาง คณะบริหารธุรกิจ
47 621610331 สุกัญญา ไกรสังข์ คณะเศรษฐศาสตร์
48 621610336 สุทธิดา ค าละ คณะเศรษฐศาสตร์
49 620610818 สุนิสา ดีราชรัมย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
50 631510294 อภิสรา อิงไธสง คณะบริหารธุรกิจ
51 640612080 อรณิชา สมนา คณะวิศวกรรมศาสตร์
52 630110475 อรุโณทัย ทิตา คณะมนุษยศาสตร์
53 630110677 ไอซา ฮาซิม คณะมนุษยศาสตร์



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล คณะ
1 620510263 กมลชนก เครือเก้ียว คณะวิทยาศาสตร์
2 640510207 กีรตา ทองภูสวรรค์ คณะวิทยาศาสตร์
3 642110107 เกวลิน นามเทพ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
4 641810020 คิม อุ่นค า คณะการส่ือสารมวลชน
5 630510100 จันทราทิพย์ แก้วมณี คณะวิทยาศาสตร์
6 621810037 จิดาภา เพ็งสุข คณะการส่ือสารมวลชน
7 620110377 จิรชยา ใจโชติ คณะมนุษยศาสตร์
8 620510428 จิรัชญา ศรีวิสุทธ์ิ คณะวิทยาศาสตร์
9 640410016 จีรวรรณ เชียงทอง คณะสังคมศาสตร์
10 621512037 ชนิดา อนันต์ธนสาร คณะบริหารธุรกิจ
11 631510049 ชลธิชา วงศ์อ่อนตา คณะบริหารธุรกิจ
12 641910081 ชลมารค วงษ์แย้มพันธ์ุ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
13 620110551 ช่อทิพ แก่นสา คณะมนุษยศาสตร์
14 642010030 ช่อนภา ใจหนัก คณะนิติศาสตร์
15 641910019 ญาณิศา เดชฉิมพลี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
16 621910016 ญาดา แก้วพิลา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
17 630610321 ณัฐชยา คารินทา คณะวิศวกรรมศาสตร์
18 620510412 ณัฐวดี เล็กข า คณะวิทยาศาสตร์
19 640410099 ณัฐสินี จิระประภูศักด์ิ คณะสังคมศาสตร์
20 630610328 ณิชาภา ภัทรวนนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
21 620110031 ดวงมณี เดชปรารมย์ คณะมนุษยศาสตร์
22 641510135 ธนิษฐา ซ่ีโฮ่ คณะบริหารธุรกิจ
23 630110424 ธัญวรรณ บูรพา คณะมนุษยศาสตร์
24 640410039 นภัสสร ดุแฮ คณะสังคมศาสตร์
25 641910203 นันทัชพร แตงอ่อน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
26 630610348 เนตรชนก ปินค า คณะวิศวกรรมศาสตร์
27 641810337 บุณยาพร เงาพรหม คณะการส่ือสารมวลชน
28 630110299 ปรวิศา อารี คณะมนุษยศาสตร์
29 631310399 ปรารถนา สุภสอน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
30 642110052 ป่ิน เครือค าปิว วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
31 641610565 พชรพร กอวิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์
32 640210074 พรณิภา กุลธวงศ์วัฒนา คณะศึกษาศาสตร์
33 642110055 พรพัชชา ม่ิงเช้ือ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
34 620510439 พิชญาภา รุ่งเรืองไพสิฐ คณะวิทยาศาสตร์
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35 621510365 พิชญามญช์ุ วงศ์จ าปา คณะบริหารธุรกิจ
36 640110428 พิณทิภา ไกรสินธ์ุ คณะมนุษยศาสตร์
37 630610376 พิมชนกช์ ภูวปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์
38 641210112 พิมผกา สาระเกตุ คณะพยาบาลศาสตร์
39 640210078 พิมพ์พิมล วงศ์จ าปา คณะศึกษาศาสตร์
40 630610382 ภรณี นัยเนตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
41 640510163 ภัคจิรา หลวงฤทธ์ิ คณะวิทยาศาสตร์
42 630510322 ภัทรภรณ์ ฉิมอ่วม คณะวิทยาศาสตร์
43 621610258 มนัญญา บุญกระโทก คณะเศรษฐศาสตร์
44 630210296 มัณฑนา เกิดผล คณะศึกษาศาสตร์
45 630610092 รุ่งนภา ศรีโสภา คณะวิศวกรรมศาสตร์
46 630410152 วรรณพิมล โลจนภีระพงศ์ คณะสังคมศาสตร์
47 631310059 วริษา เลาหะเพ็ญแสง คณะอุตสาหกรรมเกษตร
48 632010125 วิชญา อัมพรประทาน คณะนิติศาสตร์
49 630610405 วิริยา ยลพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
50 630610407 วิลาสินี เสมาทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์
51 641610574 วิศัลย์ศยา พลับจีน คณะเศรษฐศาสตร์
52 640110321 ศุภรดา บุตรบรรดิษ คณะมนุษยศาสตร์
53 640510089 อนันต์ธิตา โพธิ คณะวิทยาศาสตร์
54 640110582 อภิชญา ศรีค า คณะมนุษยศาสตร์
55 640510416 อภิชดา เดชนาลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์
56 620410242 อวิสรา โคเบนท์ คณะสังคมศาสตร์



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล คณะ
1 640115502 JIE WANG คณะมนุษยศาสตร์
2 640415516 YUYA KHAING คณะสังคมศาสตร์
3 640410002 กมลทิพย์ วงศ์ไชย คณะสังคมศาสตร์
4 620810002 กมลวรรณ ขาเหล็ก คณะเกษตรศาสตร์
5 631310083 กรพินธ์ุ จุลพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
6 630210001 กฤตพร วอบือ คณะศึกษาศาสตร์
7 630210076 กฤษฎาภรณ์ จุมปา คณะศึกษาศาสตร์
8 620110595 กลอย พรชัย คณะมนุษยศาสตร์
9 640210301 กัญชลิกา ปากหวาน คณะศึกษาศาสตร์
10 640810087 กัญญาพร มูลกาศ คณะเกษตรศาสตร์
11 620110537 กัญญารัตน์ โนนไธสง คณะมนุษยศาสตร์
12 630810115 กัลยา ปล้ืมจิต คณะเกษตรศาสตร์
13 640210004 กาญจนา ปะดี คณะศึกษาศาสตร์
14 620810111 ก่ิงแก้ว แสงแก้ว คณะเกษตรศาสตร์
15 640410013 เกวลิน กติกาธรรม คณะสังคมศาสตร์
16 631310313 ขวัญจิรา ชัยมูลวงค์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
17 620510486 จงปวี เย็นแจ่ม คณะวิทยาศาสตร์
18 640210005 จันทร์ทิพย์ ด่ังดวงจันทร์ คณะศึกษาศาสตร์
19 630210106 จันทิมา จิตนิยม คณะศึกษาศาสตร์
20 630210235 จารุวรรณ์ พรมเมก คณะศึกษาศาสตร์
21 630510459 จิดาภา ยากรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
22 630210009 จิรัญญา ร่องตอง คณะศึกษาศาสตร์
23 630210010 จิราภรณ์ จันทร์หล้า คณะศึกษาศาสตร์
24 640810009 จุฑาพิชญ์ สมฤทธ์ิ คณะเกษตรศาสตร์
25 631110124 เฉลิมขวัญ มงคลพันธ์ คณะเทคนิคการแพทย์
26 630510291 ชฏามาศ อินต๊ะมล คณะวิทยาศาสตร์
27 640210385 ชนิกา มัดทุ คณะศึกษาศาสตร์
28 631512034 ชยาภรณ์ ดอกพิกุล คณะบริหารธุรกิจ
29 630210015 ชราพร ค าจ๋ีมิ คณะศึกษาศาสตร์
30 640210008 ชาลิสา อาเมาะ คณะศึกษาศาสตร์
31 640210010 ญาณิศา ยะมะโน คณะศึกษาศาสตร์
32 630810175 ญาณิศา เยาวเรศ คณะเกษตรศาสตร์
33 630210351 ฐาญมาศ หมอมนต์ คณะศึกษาศาสตร์
34 632010032 ณหทัย ชัยประพันธ์ คณะนิติศาสตร์
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35 630110415 ณัฐชยา แก้วจันทร์ต๊ะ คณะมนุษยศาสตร์
36 640210198 ณัฐธิดา ศรีพะเนิน คณะศึกษาศาสตร์
37 640210013 ณัฐธิดา หยกบุญกมล คณะศึกษาศาสตร์
38 620110601 ณัฐยา รัฐพลสกุล คณะมนุษยศาสตร์
39 631810059 ณาริญา ก่ิงจ าปา คณะการส่ือสารมวลชน
40 630210023 ดวงแก้ว กานต์มณีกุล คณะศึกษาศาสตร์
41 630810029 ดวงหทัย ฉันทราวรากร คณะเกษตรศาสตร์
42 631610147 ทัชชา อินยาศรี คณะเศรษฐศาสตร์
43 640510034 ทัศนีย์ ทาแกง คณะวิทยาศาสตร์
44 630810208 ทิพนภา สาคร คณะเกษตรศาสตร์
45 630310241 ธนัชชา เช้ือทอง คณะวิจิตรศิลป์
46 630810216 ธนัชชา ปิจดี คณะเกษตรศาสตร์
47 640110412 ธนิสร ชาดิษฐ์ คณะมนุษยศาสตร์
48 640210020 ธมนวรรณ จูแวน คณะศึกษาศาสตร์
49 621910093 ธมลวรรณ เด่นกองพล คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
50 640210021 ธรรมญาณี แซ่หาง คณะศึกษาศาสตร์
51 630110501 ธัญญะรัตน์ โชคธนะประเสริฐ คณะมนุษยศาสตร์
52 640810182 ธัญวรัตน์ ทองบุญเรือง คณะเกษตรศาสตร์
53 630110356 ธัญวรัตม์ โตธัญญะ คณะมนุษยศาสตร์
54 640810184 ธาริณี พลอยงาม คณะเกษตรศาสตร์
55 640210022 ธิดารัตน์ วงศ์พิทักษ์มัจฉา คณะศึกษาศาสตร์
56 640410109 ธิดารัตน์ ฮอมฟาน คณะสังคมศาสตร์
57 630810235 ธีรดา กะสิวรรณ์ คณะเกษตรศาสตร์
58 641710038 นนท์ทิวา พันธ์ุมุณี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
59 630810241 นภัสกร โป๊กเรือง คณะเกษตรศาสตร์
60 630210083 นภัสสรณ์ บุญกัน คณะศึกษาศาสตร์
61 631310268 นลินทิพย์ จันทร์พ้ืน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
62 630210356 นัฎฐิรา ชัยศรี คณะศึกษาศาสตร์
63 630210029 นารีรัตน์ ดุแฮ คณะศึกษาศาสตร์
64 631810099 น้ าฝน จ่ิงต่า คณะการส่ือสารมวลชน
65 640510429 นิชนันท์ ชัยชมภู คณะวิทยาศาสตร์
66 620510050 นุชวรา จันปุ่ม คณะวิทยาศาสตร์
67 641310056 เน้ือทอง ปะนอกดง คณะอุตสาหกรรมเกษตร
68 620410245 บงกช เสาร์เย็น คณะสังคมศาสตร์
69 630210190 บุญสิตา แซ่เหอะ คณะศึกษาศาสตร์
70 640810214 บุษกร กันทาใจ คณะเกษตรศาสตร์



71 640110504 บุษบา จะฟู คณะมนุษยศาสตร์
72 610210058 ปฏิญญา คุ่ยต่วน คณะศึกษาศาสตร์
73 631610220 ประภารวี คุณยศย่ิง คณะเศรษฐศาสตร์
74 630810055 ปริญญา จุมพลศรี คณะเกษตรศาสตร์
75 641310291 ปรียาภรณ์ นันทะชาติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
76 641110064 ปวีณ์กร เปล่ียนศักด์ิ คณะเทคนิคการแพทย์
77 631810118 ปัทมพร อ่ิมขันต์ คณะการส่ือสารมวลชน
78 641510193 ปัทมา จงใจงาม คณะบริหารธุรกิจ
79 641310228 ปัทมาภรณ์ เมฆโปธิ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
80 640210369 ปิยธิดา ศุภพนาแจ่มไพร คณะศึกษาศาสตร์
81 640810045 เปมิกา เหล่ามาลา คณะเกษตรศาสตร์
82 640210398 เปรมปรีด์ิ แซ่เท่า คณะศึกษาศาสตร์
83 630210360 เปรมพิชา ตาค า คณะศึกษาศาสตร์
84 631110151 ผ่องใส กาวี คณะเทคนิคการแพทย์
85 630210035 พณิดา นาแก้ว คณะศึกษาศาสตร์
86 620510142 พรธิดา ฟุ่นเต่ย คณะวิทยาศาสตร์
87 620110610 พรนภา เสาร์สิงห์ คณะมนุษยศาสตร์
88 630610582 พลอยแก้ว โตชมบุญ คณะวิศวกรรมศาสตร์
89 641510214 พลอยพรรณ วันพระ คณะบริหารธุรกิจ
90 641610317 พัชราวดี โนนทะน า คณะเศรษฐศาสตร์
91 641710051 พัณณ์ชิตา ตุ้มอยู่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
92 621910037 พัทธ์จิรา โพธิสัตย์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
93 620210095 พัทธนันท์ พงศ์ธนะลีลา คณะศึกษาศาสตร์
94 640210352 พิฆเนศฐ์ สมปวนตา คณะศึกษาศาสตร์
95 641510223 พิชญ์รัตน์ เหล่าภักดี คณะบริหารธุรกิจ
96 640210318 พิชญาภรณ์ แก้วประภา คณะศึกษาศาสตร์
97 630510269 พิชญาภัค สินธิโพธ์ิ คณะวิทยาศาสตร์
98 641310170 พิมพ์นารา สายน้อย คณะอุตสาหกรรมเกษตร
99 630310249 พิมพ์ระวี อุยหา คณะวิจิตรศิลป์
100 640210031 พิมพ์สุภา ต้องจิตต์ คณะศึกษาศาสตร์
101 631910100 พิมลรัตน์ ใจค า คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
102 640410141 พีรดา เพ็ชรัตน์ คณะสังคมศาสตร์
103 630112066 พีระดา มะโนวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์
104 640210032 เพ็ญนภา จันทิวงค์ คณะศึกษาศาสตร์
105 641710054 ภัทรภรณ์ สีลาอุดม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
106 630610604 ภัทรสุดา ปงกันทา คณะวิศวกรรมศาสตร์



107 630210092 ภาวนา เงินงามจรัสพงศ์ คณะศึกษาศาสตร์
108 630612077 มอย คณะวิศวกรรมศาสตร์
109 630810322 มัณฑิตา สิทธิยศ คณะเกษตรศาสตร์
110 620510577 เมธาวี ผลพยุง คณะวิทยาศาสตร์
111 630210041 เยาวศรี คีรีรังสี คณะศึกษาศาสตร์
112 630110588 รดาวรรณ อุตตสุรดี คณะมนุษยศาสตร์
113 631615042 ระพีพัฒน์ ศิริพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์
114 640210036 รัตนติกานต์ วุฒิ คณะศึกษาศาสตร์
115 640210037 รัตนา แซ่เฒ่า คณะศึกษาศาสตร์
116 640210038 รัตนาภรณ์ วิชัยโน คณะศึกษาศาสตร์
117 632012114 รินทร์ลัดดา จันทจร คณะนิติศาสตร์
118 631810183 รินรดา แสงไทย คณะการส่ือสารมวลชน
119 630810072 ลลิตา ปัจยะโคทา คณะเกษตรศาสตร์
120 640210040 ละไม อินป๋ัน คณะศึกษาศาสตร์
121 630810337 ลักสิกา สีงาม คณะเกษตรศาสตร์
122 620210205 เลนิน จ าปาค า คณะศึกษาศาสตร์
123 640210208 วชิราภรณ์ เจียกสูงเนิน คณะศึกษาศาสตร์
124 630610703 วณิชชา กาสา คณะวิศวกรรมศาสตร์
125 620510079 วนัสนันท์ เจริญพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์
126 640110144 วรัชยา พิทักษ์ศักด์ิสกุล คณะมนุษยศาสตร์
127 640210042 วราภรณ์ บ าเหน็จงาม คณะศึกษาศาสตร์
128 640210043 วราลี แซ่ย้าง คณะศึกษาศาสตร์
129 620810069 วันเพ็ญ อัศวโตนนท์ คณะเกษตรศาสตร์
130 630210369 วาทินี หนูชู คณะศึกษาศาสตร์
131 640210044 วาสนา ดาวร่ืน คณะศึกษาศาสตร์
132 640210045 วาสนา อนันต์บุญเขต คณะศึกษาศาสตร์
133 641512189 วิกันดา วินิจไพโรจน์ คณะบริหารธุรกิจ
134 640110635 ศวรรยา พรหมโวหาร คณะมนุษยศาสตร์
135 630210049 ศศิธร ค าจ่ิง คณะศึกษาศาสตร์
136 620210120 ศศิธร วงโยโพ คณะศึกษาศาสตร์
137 620110618 ศศิวรรณ ป่ินกระจาย คณะมนุษยศาสตร์
138 640210047 ศิรประภา สูงพนาดอน คณะศึกษาศาสตร์
139 630210050 ศิริขวัญ ต้ังภานุศรี คณะศึกษาศาสตร์
140 630210051 ศิริญากรน์ มหายศ คณะศึกษาศาสตร์
141 640210048 ศิรินยา พิกุลแก้ว คณะศึกษาศาสตร์
142 630810366 ศิริลักษ์ ยานะจิตร คณะเกษตรศาสตร์



143 640610258 ศิริวรรณ สุริยะวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
144 640210050 ศุภลักษณ์ มุสุลอย คณะศึกษาศาสตร์
145 630110520 ศุภาพิชญ์ ชุมภูอินทร์ คณะมนุษยศาสตร์
146 640210051 ศุภิสรา วารีพิทักษ์ คณะศึกษาศาสตร์
147 621510283 สกุลกานต์ สิทธิวัย คณะบริหารธุรกิจ
148 621510285 สกุลทิพย์ จิตต์สุพร คณะบริหารธุรกิจ
149 630310353 สโรชา ความเลิศ คณะวิจิตรศิลป์
150 641110284 สิรินภา ครีบผา คณะเทคนิคการแพทย์
151 630610278 สิริวรรณ พนชีวี คณะวิศวกรรมศาสตร์
152 632110221 สุชาดา สิงห์เพชร วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
153 640810075 สุชาวดี เมตตา คณะเกษตรศาสตร์
154 630110593 สุดา แซ่ซ้ง คณะมนุษยศาสตร์
155 631610404 สุดารัตน์ ปรางค์แสงวิไล คณะเศรษฐศาสตร์
156 630610429 สุดารัตน์ หมูค า คณะวิศวกรรมศาสตร์
157 630210059 สุทธิกานต์ เชอมือ คณะศึกษาศาสตร์
158 620410240 สุทธิดา แก้วชลคราม คณะสังคมศาสตร์
159 640510464 สุนิกรณ์ ถาค าวงค์ คณะวิทยาศาสตร์
160 631610406 สุนิสา พอเณร คณะเศรษฐศาสตร์
161 630110386 สุพรรณ์วษา สุค า คณะมนุษยศาสตร์
162 640210053 สุพัตรา แซ่ว่าง คณะศึกษาศาสตร์
163 630810393 สุภาพร มะมา คณะเกษตรศาสตร์
164 630310037 โสรยา เพ็งเปรม คณะวิจิตรศิลป์
165 620510096 หทัยชนก เทพวัง คณะวิทยาศาสตร์
166 641010166 อภิชญา ชูบุญศรี คณะเภสัชศาสตร์
167 630210065 อรจิรา สมบูรณ์ คณะศึกษาศาสตร์
168 640210378 อรชพร ใจมาเป้ีย คณะศึกษาศาสตร์
169 640510459 อรทัย สุรินทราบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
170 630210066 อรนิช ล าน าไพร คณะศึกษาศาสตร์
171 630110334 อรปรียา จรูญโรจน์ ณ อยุธยา คณะมนุษยศาสตร์
172 630210067 อรัญญา กุลุชิ คณะศึกษาศาสตร์
173 630310356 อริสา อินต๊ะเสน คณะวิจิตรศิลป์
174 630210068 อังค์วรา เด่นนภาคุณากร คณะศึกษาศาสตร์
175 640210214 อัฐภิญญา ศรีระพรหม คณะศึกษาศาสตร์
176 620410243 อาทิตยา กองค า คณะสังคมศาสตร์
177 630210071 อารยา สุภาราช คณะศึกษาศาสตร์
178 632012156 อารยา หงษ์แก้ว คณะนิติศาสตร์



179 640510352 อารีรัตน์ จ าปาอ่อน คณะวิทยาศาสตร์
180 630210073 อินทิรา สุขใจ คณะศึกษาศาสตร์
181 641110297 ไอวรินทร์ อัครกิจเมธานนท์ คณะเทคนิคการแพทย์



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล คณะ
1 640110613 กมลพิชญ์ ห้วยหล่าย คณะมนุษยศาสตร์
2 640612102 กันต์กมล ธารพรศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
3 640210218 กัลยรัตน์ ฝนท่ัง คณะศึกษาศาสตร์
4 630210004 กานต์ธีรา สาคร คณะศึกษาศาสตร์
5 632010007 ก่ิงนุ่น กองกาญจนานันท์ คณะนิติศาสตร์
6 642010014 ขวัญจิรา ฟักบ้านใหม่ คณะนิติศาสตร์
7 631610041 จณิสตา พันธ์ปัญญากรกุล คณะเศรษฐศาสตร์
8 641310022 ฉัตรกนก สวนพุฒ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
9 641310023 ฉัตรกมล สวนพุฒ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
10 630510614 ฉัตรพร รังควร คณะวิทยาศาสตร์
11 641910012 ชนนิกานต์ วิมล คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
12 640310054 ชลธิชา ยศไธสง คณะวิจิตรศิลป์
13 630810164 ชลธิชา ย่ีหล่ า คณะเกษตรศาสตร์
14 640510319 ชลพร จันตะมะ คณะวิทยาศาสตร์
15 641810279 ชลลดา ช่างบุ คณะการส่ือสารมวลชน
16 621810062 ฐิตาภา ยศวงศ์รัศมี คณะการส่ือสารมวลชน
17 640510718 ฐิติกานต์ เต๋จ๊ะ คณะวิทยาศาสตร์
18 630110277 ณฐพร สกลธศักด์ิสิริ คณะมนุษยศาสตร์
19 642010039 ณัฏธิฐนันท์ อยู่สายบัว คณะนิติศาสตร์
20 640210012 ณัฐกุล จีนย้าย คณะศึกษาศาสตร์
21 630510617 ณัฐธิดา ใจปินตา คณะวิทยาศาสตร์
22 642010044 ณัฐพร ศรีพบบุญดี คณะนิติศาสตร์
23 630310152 ณัฐพร แสนค าวินิจ คณะวิจิตรศิลป์
24 611310348 ณัฐพร อุทโท คณะอุตสาหกรรมเกษตร
25 622012051 ณิชาภัทร บุญมา คณะนิติศาสตร์
26 630310154 ดุษฎีพร ชัยบุตร คณะวิจิตรศิลป์
27 640110411 ทิชากร มหาครอง คณะมนุษยศาสตร์
28 640210364 ธัญชนก ธรรมวงค์ คณะศึกษาศาสตร์
29 620210076 ธัญญาพร คงสวัสด์ิ คณะศึกษาศาสตร์
30 631610178 ธีรญา ค าสุวิมลชัย คณะเศรษฐศาสตร์
31 621512095 น้ าทิพย์ กุลศิวะพร คณะบริหารธุรกิจ
32 620410127 น้ าทิพย์ ปิยะจันทร์ คณะสังคมศาสตร์
33 640510387 บุตรณัชชา วัชรภัทร คณะวิทยาศาสตร์

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำรับกำรสัมภำษณ์ หอพักนักศึกษำหอสีชมพู



34 640610171 ปณาลี ผดุงศักด์ิ คณะวิศวกรรมศาสตร์
35 640410045 ประไพรวรรณ นิราช คณะสังคมศาสตร์
36 621310052 ปาริชาต สุขสันติมาศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
37 630210293 เปรมสินี อินชัยวงค์ คณะศึกษาศาสตร์
38 641610294 ฝนพรรษา ธรรมธิ คณะเศรษฐศาสตร์
39 620110400 พรนภัส พรหมสุข คณะมนุษยศาสตร์
40 630810058 พรภิมล เก๋ียงหนุน คณะเกษตรศาสตร์
41 620510651 พรสรวง รังควร คณะวิทยาศาสตร์
42 641910220 พรสุดา พูลเอียด คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
43 640510449 พิชชานุช มะลิ คณะวิทยาศาสตร์
44 630410230 พิมพ์มาดา ล้อสีเมฆ คณะสังคมศาสตร์
45 630210091 ภัทรวดี แก้วบุญป๋ัน คณะศึกษาศาสตร์
46 640310065 ภัสสร จันต๊ะวงค์ คณะวิจิตรศิลป์
47 641110263 ภิชาพรรณ ณ พิกุล คณะเทคนิคการแพทย์
48 620110409 รวินท์นิภา วงศ์ใหญ่ คณะมนุษยศาสตร์
49 640510340 รักษิตา ยาวิไชย คณะวิทยาศาสตร์
50 631510221 รุจิรดา รังผ้ึง คณะบริหารธุรกิจ
51 620410147 วรรณิศา เอ่ียมนาค คณะสังคมศาสตร์
52 640510706 วรัญญา รังควร คณะวิทยาศาสตร์
53 630210204 วิไลลักษณ์ แก้ววิเศษ คณะศึกษาศาสตร์
54 630810353 ศตพร บุญประเสริฐ คณะเกษตรศาสตร์
55 640110521 ศรัณย์พร สุริวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์
56 630110555 ศิริพิชญ์ อยู่คร้าม คณะมนุษยศาสตร์
57 641610451 ศิริลดา จงกล คณะเศรษฐศาสตร์
58 631510256 ศุภิสรา เนตรรุ่ง คณะบริหารธุรกิจ
59 631510271 สิรินดา ชูคง คณะบริหารธุรกิจ
60 640610566 สิรินาวิน วงศ์พุทธค า คณะวิศวกรรมศาสตร์
61 630410069 สุธินี รักกุศล คณะสังคมศาสตร์
62 642012071 สุพิชญา โศภิตเวศย์มนตรี คณะนิติศาสตร์
63 640110254 สุพิชญา สาริวงค์ คณะมนุษยศาสตร์
64 620510448 สุวนันท์ธิชา อินทร์สอาด คณะวิทยาศาสตร์
65 642012072 สุวิชญา โศภิตเวศย์มนตรี คณะนิติศาสตร์
66 641110293 อชิรญา บัวหลวง คณะเทคนิคการแพทย์
67 610510603 อภิชญา อินสมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
68 642010154 อภิญญา นวลเป็นใย คณะนิติศาสตร์
69 640410261 อภิรดา ธรรมสุทธิ คณะสังคมศาสตร์



70 641610531 อรณิช ปะโมนะตา คณะเศรษฐศาสตร์
71 640610583 อารียา ปาน้อย คณะวิศวกรรมศาสตร์
72 611310391 อารียา ยะปา คณะอุตสาหกรรมเกษตร


