
ลําดับ ตึก หอง ชื่อ - นามสกุล คณะ

1 จําปา 401 สุพัตรา ที่ดี คณะสัตวแพทยศาสตร

2 จําปา 405 ปทมา เหมือนพงษ คณะทันตแพทยศาสตร

3 จําปา 407 วรรณริษา แหไธสง คณะเภสัชศาสตร

4 จําปา 412 ดาราพร มาตรา คณะรัฐศาสตร

5 จําปา 415 ศกลวรรณ ขวัญแกว คณะทันตแพทยศาสตร

6 จําปา 417 ชมัยพร ชินนอย คณะทันตแพทยศาสตร

7 จําปา 418 นิลวรรณ อนรักดี คณะทันตแพทยศาสตร

8 จําปา 503 ศิริวิภา กองลุน คณะสัตวแพทยศาสตร

9 จําปา 504 เบญจวรรณ โตสุขเจริญ คณะสัตวแพทยศาสตร

10 จําปา 505 เนตรนภา แคนยุกต คณะทันตแพทยศาสตร

12 จําปา 506 มาสือเตาะ ยูโซะ คณะครุศาสตร

11 จําปา 506 อาสุวรรณี เจะโอะ คณะครุศาสตร

13 จําปา 507 พรหมพรรณ พะเนิกรัมย คณะรัฐศาสตร

14 จําปา 508 คีตภัทร แกวพวง คณะสัตวแพทยศาสตร

16 จําปา 512 สุนันทา วิสุทธิรัตน คณะเภสัชศาสตร

15 จําปา 512 เพชรรัตน มวงโพธิ์ คณะเภสัชศาสตร

17 จําปา 514 กิ่งแกว สันทาลุนัย คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

18 จําปา 515 ชญานิษฐ ปานเขียว คณะรัฐศาสตร

20 พุดซอน 208 รัตนาพร วงคภักดี คณะวิทยาศาสตร

23 พุดซอน 211 ชัญญา ศรีสา คณะทันตแพทยศาสตร

22 พุดซอน 211 พีรดา สันติสุขถาวร คณะสหเวชศาสตร

21 พุดซอน 211 แมรี่ ชินสกุล คณะนิติศาสตร

25 พุดซอน 301 สุวีรา เพทายบรรลือ คณะทันตแพทยศาสตร

26 พุดซอน 301 ลลิลทิพย บุญธรรมจินดา คณะวิศวกรรมศาสตร

รายชื่อนิสิตที่ผานโดยไมตองสัมภาษณเพื่อเขาอยูหอพักตอ

หากมีนิสิตที่ไมมีรายชื่อทั้งที่ตองเขาสัมภาษณและ

ไมตองเขาสัมภาษณกรุณาแจงสํานักงานหอพัก
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27 พุดซอน 301 อุบลวรรณ ขอพงษไพบูลย คณะวิทยาศาสตร

24 พุดซอน 301 จันทิรา ทนุสินธุ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

28 พุดซอน 302 ณัฐจรี จุติยนต คณะเภสัชศาสตร

29 พุดซอน 303 พัชรนันท แสนไพร คณะอักษรศาสตร

30 พุดซอน 304 มาลัย ฮูกซาม คณะครุศาสตร

31 พุดซอน 306 กนกวรรณ เทพธีรเธียรชัย คณะสัตวแพทยศาสตร

32 พุดซอน 306 ภมรรัตน ยั่งยืน คณะเศรษฐศาสตร

34 พุดซอน 307 ลลิตภัทร สีฆสมิทธิ คณะอักษรศาสตร

33 พุดซอน 307 ศกุนตลา สายเชื้อ คณะเภสัชศาสตร

35 พุดซอน 308 เชษฐสุดา จิตตการุณย คณะวิทยาศาสตร

36 พุดซอน 309 จิราพร เกตุสุนทร คณะวิทยาศาสตร

37 พุดซอน 310 พิราวรรณ หนูเสน คณะวิทยาศาสตร

38 พุดซอน 311 กันติศา เรืองจอย คณะสัตวแพทยศาสตร

39 พุดซอน 315 สุธิดา ทองคําดี คณะครุศาสตร

40 พุดซอน 316 อุไรวรรณ เปาเนตร คณะวิทยาศาสตร

42 พุดซอน 317 ดวงดาว ทรัพยคณารักษ คณะครุศาสตร

44 พุดซอน 317 สิริมา ภูสวัสดิ์ คณะครุศาสตร

43 พุดซอน 317 ปารมี ศิริปาลกะ คณะเศรษฐศาสตร

41 พุดซอน 317 หทัยชนก ชูจันทร คณะนิติศาสตร

45 พุดซอน 318 จารุวรรณ ยิ้มจันทร คณะครุศาสตร

46 พุดซอน 318 วิไล ระงับภัย คณะครุศาสตร

47 พุดซอน 321 ณัฏฐา ธารารัตนสาธิต คณะทันตแพทยศาสตร

48 พุดซอน 322 มธุรดา มีนุน คณะวิทยาศาสตร

49 พุดซอน 322 นฤมล แซจึง คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
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51 พุดซอน 323 ประภากร ศรีอรุณรัศมี คณะครุศาสตร

50 พุดซอน 323 วรวรรณ ศรีคงทน คณะนิติศาสตร

54 พุดซอน 401 ประภัสสร เลิศฤาชาชัย คณะสถาปตยกรรมศาสตร

53 พุดซอน 401 ณัฐวรัญช ภูจีนาพันธ คณะสถาปตยกรรมศาสตร

52 พุดซอน 401 ณัฐกานต ผดุงศิลป คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

55 พุดซอน 402 ปณตพร ศรีสิทธิพจน คณะอักษรศาสตร

56 พุดซอน 403 วรัญญา เกียงเอีย คณะวิทยาศาสตร

58 พุดซอน 406 พฤธัญญา เทพจินดา คณะสถาปตยกรรมศาสตร

57 พุดซอน 406 ฟาดีญาร อาดํา คณะครุศาสตร

61 พุดซอน 407 ทิยดา ปยะวงษณรัตน คณะวิทยาศาสตร

60 พุดซอน 407 จุฬาลักษณ วิทูประพัทธ คณะสถาปตยกรรมศาสตร

59 พุดซอน 407 จินตวีร โชคอุตสาหะ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

64 พุดซอน 409 ปาริฉัตร พงศจิรวัฒน คณะวิทยาศาสตร

62 พุดซอน 409 จันทวรรณ พลวัฒน คณะครุศาสตร

63 พุดซอน 409 สิริพร จาทองคํา คณะวิทยาศาสตร

65 พุดซอน 410 ศิวาพร ใผครบุรี คณะครุศาสตร

66 พุดซอน 410 สุธาสินี ยมจินดา คณะจิตวิทยา

68 พุดซอน 411 ภัควิภา สรอยทอง คณะวิทยาศาสตร

67 พุดซอน 411 ภัทริตา ขุนสามัญ คณะครุศาสตร

70 พุดซอน 414 จิรภิญญา ฉายเเสง คณะครุศาสตร

69 พุดซอน 414 จิราวรรณ ตุมสุด คณะครุศาสตร

71 พุดซอน 415 เยาวลักษณ เครือใย คณะวิทยาศาสตร

72 พุดซอน 416 เดือนเพ็ญ ใสนวน คณะวิทยาศาสตร

พุดซอน 418 กัตติกา สายสุวรรณ คณะสัตวแพทยศาสตร
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74 พุดซอน 418 ณัชฌารีย เจริญศักดิ์ คณะสัตวแพทยศาสตร

73 พุดซอน 418 สุพิชชา เคนถาวร คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

76 พุดซอน 421 พจณีย บุญแจม คณะครุศาสตร

77 พุดซอน 421 วิไลวรรณ เทียนกระจาง คณะวิทยาศาสตร

78 พุดซอน 501 ฐิตาพร ภานุมาสวิวัฒน คณะสหเวชศาสตร

80 พุดซอน 502 ศิริลักษณ พรมรักษ คณะวิทยาศาสตร

79 พุดซอน 502 ฤทัย บุรินรัมย คณะสหเวชศาสตร

81 พุดซอน 502 พิชญาอร ผลดี คณะครุศาสตร

83 พุดซอน 503 จริยาภรณ ชมเชย คณะครุศาสตร

82 พุดซอน 503 สริตา สมยศ คณะเศรษฐศาสตร

84 พุดซอน 503 ธัญชนก เนตรนวนิล คณะศิลปกรรมศาสตร

85 พุดซอน 504 จิรัชยา หิรัญรัตนชัย คณะวิทยาศาสตร

86 พุดซอน 504 อรนันท เถียรสูงเนิน คณะศิลปกรรมศาสตร

87 พุดซอน 506 ชมภูนุช จันทรแสง คณะครุศาสตร

88 พุดซอน 506 รัตนอาภา ทรัพยสมบัติ คณะเศรษฐศาสตร

89 พุดซอน 508 ธัญนุช ฉันทานุรักษ คณะวิศวกรรมศาสตร

90 พุดซอน 508 สุวรัตน ทองพันชั่ง คณะครุศาสตร

91 พุดซอน 510 กมลชนก ดลเสมอ คณะวิทยาศาสตร

92 พุดซอน 510 สุดธิดา รวมอราม คณะวิทยาศาสตร

93 พุดซอน 511 สุรารักษ สุวิชานรากุล คณะวิทยาศาสตร

94 พุดซอน 514 พัดชา บุญพุมพวง คณะสัตวแพทยศาสตร

95 พุดซอน 518 ภรณทิพย สรอยพิทักษ คณะเภสัชศาสตร

97 พุดซอน 519 ณัชชา อมรรัตนเจริญ คณะเภสัชศาสตร

96 พุดซอน 519 ทิพรัตน วาสะศิริ คณะวิทยาศาสตร
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98 พุดซอน 523 สิริทิพย หอมชื่น คณะวิทยาศาสตร

99 พุดซอน 523 นภอร แสงศรี คณะครุศาสตร

100 พุดซอน 601 พรพิชาญา ปากกลา คณะนิติศาสตร

102 พุดซอน 602 อริญชยา พบแกว คณะสัตวแพทยศาสตร

101 พุดซอน 602 กานตพิชชา บางกล่ํา คณะวิทยาศาสตร

104 พุดซอน 603 ฐานิยา บุญญานุรักษ คณะวิทยาศาสตร

103 พุดซอน 603 ชนิกา พึ่งเพียร คณะสัตวแพทยศาสตร

105 พุดซอน 603 รวิวรรณ ดิษฐาน คณะทันตแพทยศาสตร

106 พุดซอน 604 ภัทรจิตรา แสงสุข คณะครุศาสตร

107 พุดซอน 604 ชญมน พรหมพิทักษ คณะเศรษฐศาสตร

109 พุดซอน 606 จันทรเพ็ญ อัมพรวัฒนพงศ คณะวิทยาศาสตร

108 พุดซอน 606 ธัญธิญา มาแนม คณะครุศาสตร

110 พุดซอน 607 กมลลักษณ สุขเสน คณะวิศวกรรมศาสตร

111 พุดซอน 607 อรุณกมล สิงหเขียว คณะครุศาสตร

115 พุดซอน 608 ทิพยสุดา ชัยชนะ คณะอักษรศาสตร

114 พุดซอน 608 ชิดชนก ชุติมารัต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

113 พุดซอน 608 อังคณา หิรัญกิจรังษี คณะครุศาสตร

112 พุดซอน 608 จิตตมาส ทองใบ คณะสหเวชศาสตร

116 พุดซอน 609 ภาสินี สวนกวางทอง คณะสัตวแพทยศาสตร

118 พุดซอน 609 เศรษวรรณ ทองเสน คณะสัตวแพทยศาสตร

117 พุดซอน 609 ศรินยา ยิ่งเจริญธนา คณะทันตแพทยศาสตร

119 พุดซอน 609 มารยาท สุขสวัสดิ์ คณะสหเวชศาสตร

121 พุดซอน 610 ชณิกา ช้ินอรามรุงเรอืง คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

120 พุดซอน 610 พิชญสินี ขําเดช คณะนิติศาสตร
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124 พุดซอน 611 สิริทิพย ชวยจิตร คณะวิทยาศาสตร

123 พุดซอน 611 ศุลี มนตประสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร

122 พุดซอน 611 ศุภรดา พันพอน คณะวิทยาศาสตร

127 พุดซอน 614 สุรียพร รักการ คณะจิตวิทยา

126 พุดซอน 614 สุภาพร ตันตราธิปไตย คณะครุศาสตร

125 พุดซอน 614 วิภาวรรณ วิยะรันดร คณะเศรษฐศาสตร

128 พุดซอน 615 ปวีณา ธรรมรัตน คณะวิทยาศาสตร

129 พุดซอน 616 ภัทธธรณ ธัณภูธร คณะวิทยาศาสตร

130 พุดซอน 617 กัญญสุรางค จันทรสวาง คณะทันตแพทยศาสตร

131 พุดซอน 618 พัชราภรณ ธรรมมา คณะครุศาสตร

132 พุดซอน 621 อภิญญา ติณศิริ คณะวิทยาศาสตร

133 พุดซอน 623 สมหฤทัย ทองคําเภา คณะเภสัชศาสตร

134 พุดซอน 623 วรรณวรุณ อินปกดี คณะครุศาสตร

136 พุดซอน 701 พรพิมล คอมสิงห คณะครุศาสตร

135 พุดซอน 701 กนกพร จันทรนอย คณะครุศาสตร

138 พุดซอน 706 ปภาวี ลิขิตเดชาโรจน คณะวิทยาศาสตร

137 พุดซอน 706 กานติมา ทวมทอง คณะครุศาสตร

140 พุดซอน 708 สุวพิชญ ใจภักดี คณะวิศวกรรมศาสตร

141 พุดซอน 708 อนุสรา คําเนตร คณะวิทยาศาสตร

139 พุดซอน 708 ศิริวรรณ สุขอนันตทวี คณะวิทยาศาสตร

142 พุดซอน 715 เกศินี เทียนงาม คณะครุศาสตร

143 พุดซอน 715 มัถชุรี ตุนชัยภูมิ คณะครุศาสตร

144 พุดซอน 717 ภัสสร พิพัฒพลกาย คณะวิทยาศาสตร

145 พุดซอน 718 สุรียรัตน บัวหอม คณะวิทยาศาสตร
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หากมีนิสิตที่ไมมีรายชื่อทั้งที่ตองเขาสัมภาษณและ

ไมตองเขาสัมภาษณกรุณาแจงสํานักงานหอพัก

147 พุดซอน 719 พิชญา กิตติฉัตรกุล คณะครุศาสตร

146 พุดซอน 719 รุงทิพย มาดี คณะวิทยาศาสตร

148 พุดซอน 721 เกศรินทร แซออง คณะสถาปตยกรรมศาสตร

149 พุดซอน 722 พนิดา พานิชวัฒนะ คณะครุศาสตร

150 พุดซอน 722 มนัสสิริ อินทรสวาท คณะครุศาสตร

153 พุดซอน 723 พฤษภรณ อูเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร

154 พุดซอน 723 กุลชาดา เทศบุตร คณะวิทยาศาสตร

152 พุดซอน 723 จินดาลักขณ คุมสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร

151 พุดซอน 723 ธัญธร โงวเจริญสุข คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

155 พุดซอน 724 สิริรัตน แกวหีตนุย คณะอักษรศาสตร

156 พุดซอน 802 เบญญาภา เพชรปวรรักษ คณะเภสัชศาสตร

157 พุดซอน 803 อมลณัฐ นอยจีน คณะจิตวิทยา

160 พุดซอน 806 แพรพรรณ อุทร คณะวิทยาศาสตร

161 พุดซอน 806 หทัยพันธน รวมพรรณพงศ คณะสหเวชศาสตร

159 พุดซอน 806 ลัทธพร แกนสวาท คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

158 พุดซอน 806 โสภิตชา ทะขัติ คณะครุศาสตร

163 พุดซอน 808 พิมพสุดา กุลประดิษฐ คณะสหเวชศาสตร

162 พุดซอน 808 วิลาสินี ปุณวงษ คณะสหเวชศาสตร

164 พุดซอน 808 ศิริลักษณ สุขขาว คณะเศรษฐศาสตร

165 พุดซอน 811 ขนิษฐา หลีซ่ี คณะครุศาสตร

166 พุดซอน 814 ลักษมี ใจสัตย คณะวิทยาศาสตร

167 พุดซอน 814 น้ําเพชร ครองยุติ คณะครุศาสตร

168 พุดซอน 815 ภัทรศยา ศรีสมุทรนาค คณะรัฐศาสตร

170 พุดซอน 816 เบญจมาศ หนุวงษ คณะอักษรศาสตร
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169 พุดซอน 816 วาสิดา สาวงศทะ คณะอักษรศาสตร

171 พุดซอน 822 จิณหนิภา ประจวบพงศ คณะเภสัชศาสตร

172 พุดซอน 823 นราภรณ ตั้งหทัยทิพย คณะวิทยาศาสตร

173 พุดซอน 902 ศุภวรรณ โฮมสองชั้น คณะวิทยาศาสตร

174 พุดซอน 902 ลลิตภัทร จันทรสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร

175 พุดซอน 903 บุสรา แสวงทอง คณะสหเวชศาสตร

176 พุดซอน 904 กุลชา แซหลิม คณะจิตวิทยา

177 พุดซอน 908 วิชญาดา แกลวกลา คณะครุศาสตร

178 พุดซอน 916 สุธาสินี อาวุธ คณะเภสัชศาสตร

179 พุดซอน 917 สิริพรรณ โพธิจักร คณะครุศาสตร

180 พุดซอน 917 มัลลิกา สุขใส คณะวิทยาศาสตร

181 พุดซอน 918 พีชาณิกา เพชรสังข คณะครุศาสตร

183 พุดซอน 919 ศศิธร พงษสําราญกุล คณะวิทยาศาสตร

184 พุดซอน 919 รัชนี ลีนอย คณะจิตวิทยา

182 พุดซอน 919 ภัทรวรรณ บํารุงกิจ คณะรัฐศาสตร

186 พุดซอน 921 เกษฎา กุลวีระอารีย คณะเภสัชศาสตร

185 พุดซอน 921 พิมพชนก กิจประเสริฐสิน คณะครุศาสตร

187 พุดซอน 921 ชนาธินาถ รัตนะโช คณะครุศาสตร

189 พุดซอน 1001 ณัฐชา ธนายศศนันท คณะวิทยาศาสตร

188 พุดซอน 1001 ไอริณณ มหรรทัศนพงฐ คณะนิเทศศาสตร

191 พุดซอน 1002 เอษณีย เทวานุรักษ คณะวิศวกรรมศาสตร

190 พุดซอน 1002 สุภิษา ศิลสัตย คณะวิทยาศาสตร

192 พุดซอน 1003 ธนาภรณ แซเฉิน คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

194 พุดซอน 1004 เก็จรุจี ประทีป ณ ถลาง คณะวิทยาศาสตร
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193 พุดซอน 1004 นุชนันท ชุมแกว คณะเภสัชศาสตร

195 พุดซอน 1006 เพ็ญประไพ วงษเสงี่ยม คณะนิเทศศาสตร

196 พุดซอน 1008 ศศิวิมล สุขังพงษ คณะครุศาสตร

197 พุดซอน 1010 ภัสสร สมเกียรติยศ คณะครุศาสตร

198 พุดซอน 1010 เกตุนภัส รุงเรืองปรีชา คณะศิลปกรรมศาสตร

199 พุดซอน 1011 อารยา จิตมงคลทอง คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

200 พุดซอน 1017 ปวิตรา วินทะชัย คณะครุศาสตร

203 พุดซอน 1019 วลัยทิพย วงษไทย คณะสัตวแพทยศาสตร

202 พุดซอน 1019 จุฑาวรรณ ใจแสน คณะวิทยาศาสตร

201 พุดซอน 1019 ชนกนันท หัตถพณิชพร คณะวิทยาศาสตร

204 พุดซอน 1021 ปยาพัชร จัตุรัส คณะเภสัชศาสตร

205 พุดซอน 1024 รุจิรา เสนาภักดิ์ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

206 พุดซอน 1024 วรรณวลี เจนเจนประเสริฐ คณะครุศาสตร

209 พุดซอน 1102 ปยนุช เกียรติอุปถัมภ คณะวิทยาศาสตร

207 พุดซอน 1102 มุนินทร เลิศวุฒิชัยกุล คณะเศรษฐศาสตร

208 พุดซอน 1102 เหมือนฝน อุทัยเวียนกุล คณะนิติศาสตร

210 พุดซอน 1103 อัญมณี ไมตรีจิตต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

214 พุดซอน 1106 ฐิติรัตน สรรพพันธุ คณะสัตวแพทยศาสตร

213 พุดซอน 1106 มนัสวี ชูเชิด คณะสัตวแพทยศาสตร

212 พุดซอน 1106 ปรารถนา ปนตา คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

211 พุดซอน 1106 นภัสกร ผูกทอง คณะสหเวชศาสตร

215 พุดซอน 1107 บังอร พรพิรุณโรจน คณะครุศาสตร

216 พุดซอน 1108 อรัญญา จุลปานนท คณะสัตวแพทยศาสตร

218 พุดซอน 1109 ผกา เพ็ชรรัตน คณะวิทยาศาสตร
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217 พุดซอน 1109 ยุพดี อ๊ึงอาภรณ คณะวิทยาศาสตร

221 พุดซอน 1110 สุธิดา สุดดี คณะครุศาสตร

219 พุดซอน 1110 สิริลักษณ เจริญนพคุณศรี คณะเศรษฐศาสตร

220 พุดซอน 1110 จารุตา หนูแทน คณะสหเวชศาสตร

222 พุดซอน 1115 อรภัทร รัตนวิบูลยสม คณะวิทยาศาสตร

223 พุดซอน 1115 อารีรัตน แกวภา คณะครุศาสตร

225 พุดซอน 1118 อมรวรรณ บัววัฒน คณะสัตวแพทยศาสตร

226 พุดซอน 1118 ภวนันท วังซาย คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

227 พุดซอน 1118 มนันยา เผือกผอง คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

224 พุดซอน 1118 ศุจีภรณ แกวเทพ คณะครุศาสตร

228 พุดซอน 1121 ณัฐกานต ขําสุวรรณ คณะครุศาสตร

230 พุดซอน 1201 พชรปวีณ วิกรเมศกุล คณะวิทยาศาสตร

229 พุดซอน 1201 อธิตญา อ่ิมจันทึก คณะเศรษฐศาสตร

231 พุดซอน 1201 วรัฎฐา จงปตนา คณะครุศาสตร

235 พุดซอน 1202 น้ําวา ศรีปตถา คณะวิทยาศาสตร

234 พุดซอน 1202 วิกาญดา พรอมแยม คณะครุศาสตร

233 พุดซอน 1202 พิมพดรุณ มีผล คณะครุศาสตร

232 พุดซอน 1202 แสงจุฑา นิรุตติรักษ คณะวิศวกรรมศาสตร

236 พุดซอน 1206 นัสจิรา บุญวงษ คณะสัตวแพทยศาสตร

238 พุดซอน 1207 สกาวรัตน สัมพัฒนวรชัย คณะวิทยาศาสตร

237 พุดซอน 1207 ธมนวรรณ อรมุต คณะเศรษฐศาสตร

239 พุดซอน 1208 สิริวรรณ หมื่นรุน คณะเภสัชศาสตร

241 พุดซอน 1209 จุไรรัตน ชีวพรพิมล คณะทันตแพทยศาสตร

240 พุดซอน 1209 เมธาวี จรัลทรัพย คณะสหเวชศาสตร

10



ลําดับ ตึก หอง ชื่อ - นามสกุล คณะ

รายชื่อนิสิตที่ผานโดยไมตองสัมภาษณเพื่อเขาอยูหอพักตอ

หากมีนิสิตที่ไมมีรายชื่อทั้งที่ตองเขาสัมภาษณและ

ไมตองเขาสัมภาษณกรุณาแจงสํานักงานหอพัก

242 พุดซอน 1211 ณัฏฐนันท อินทรัตน คณะรัฐศาสตร

243 พุดซอน 1211 นฤมล กันยะมี คณะครุศาสตร

244 พุดซอน 1215 สรีรัตน ทองศรีเกตุ คณะวิทยาศาสตร

245 พุดซอน 1216 นัดดา วิริยะศักดิ์ไพศาล คณะวิทยาศาสตร

246 พุดซอน 1217 สุเพ็ญ สมพงศ คณะทันตแพทยศาสตร

248 พุดซอน 1217 อภิชญา เที่ยงตรง คณะวิทยาศาสตร

247 พุดซอน 1217 ณัฐภรณ เลขะวัฒนพงษ คณะครุศาสตร

249 พุดซอน 1218 วาริน วัฒนศิริ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

250 พุดซอน 1218 ลลิตภัทร ล่ิมจันทร คณะเศรษฐศาสตร

251 พุดซอน 1219 มธุรส คําแสง คณะสถาปตยกรรมศาสตร

252 พุดซอน 1223 นันทนัช วงศพัชรมงคล คณะสหเวชศาสตร

253 พุดซอน 1223 ณัฐนิช ประทุมมาส คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

254 พุดซอน 1223 จุฑารัตน สุวรรณา คณะครุศาสตร

255 พุดซอน 1301 กันยารัตน เหนียวแนน คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

256 พุดซอน 1301 จารุณี ดีนาค คณะวิทยาศาสตร

257 พุดซอน 1301 ณัฐธัญญา โรจนกําธร คณะศิลปกรรมศาสตร

258 พุดซอน 1302 พรพนิต เพ็ญสุขใจ คณะวิทยาศาสตร

259 พุดซอน 1303 ฐนิชา ชาญชัยเดชาชัย คณะสัตวแพทยศาสตร

260 พุดซอน 1303 สุดารัตน คุณผลวัฒนา คณะสัตวแพทยศาสตร

262 พุดซอน 1306 วรัญญา แดงสนิท คณะครุศาสตร

261 พุดซอน 1306 สรัญญา อมรพัชระ คณะเภสัชศาสตร

263 พุดซอน 1308 อภิพร เปงปง คณะจิตวิทยา

264 พุดซอน 1310 ชัญวัลย สุพรรณงาม คณะวิทยาศาสตร

266 พุดซอน 1311 วรยุพดี ตรีศรี คณะสัตวแพทยศาสตร
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265 พุดซอน 1311 ปริญดา สุดสาระ คณะครุศาสตร

267 พุดซอน 1316 พีรยา เพลัย คณะสัตวแพทยศาสตร

268 พุดซอน 1316 ชมพูนุท บัวเงิน คณะครุศาสตร

269 พุดซอน 1318 นานนที ทองปญจา คณะวิทยาศาสตร

270 พุดซอน 1318 จารุวรรณ ไทยเถียร คณะครุศาสตร

272 พุดซอน 1319 พรชนก เตคุณาทร คณะครุศาสตร

271 พุดซอน 1319 สุพัชรา พงษยี่หวา คณะครุศาสตร

273 พุดซอน 1321 นุชนาถ หวันมาแซะ คณะจิตวิทยา

275 พุดซอน 1322 สุภาวรรณ พงษสุวรรณ คณะครุศาสตร

274 พุดซอน 1322 พรประภา ศิลารักษ คณะครุศาสตร

276 พุดซอน 1323 พัชราภรณ วงศยศ คณะครุศาสตร

277 พุดซอน 1324 สวนันท ทองหยู คณะวิทยาศาสตร

279 พุดซอน 1402 ณัฐพจี นรเศรษฐตระกูล คณะทันตแพทยศาสตร

278 พุดซอน 1402 สิริรัตน สินไชย คณะทันตแพทยศาสตร

280 พุดซอน 1402 วชิราพร คุณพันธ คณะครุศาสตร

281 พุดซอน 1403 ปวียภทัร ติ๊บเมืองมา คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

282 พุดซอน 1406 สรวีย ศิริพิลา คณะครุศาสตร

284 พุดซอน 1407 วันวิสา รักทอง คณะวิทยาศาสตร

285 พุดซอน 1407 พันธุทิพา ไกรเดช คณะวิทยาศาสตร

283 พุดซอน 1407 จารุวี นวนสําเนียง คณะครุศาสตร

286 พุดซอน 1408 เมริกา ฉันทานุมัติอาภรณ คณะวิศวกรรมศาสตร

287 พุดซอน 1408 เกษราภรณ ศิริทัพ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

288 พุดซอน 1408 สุวิชญา ทันตะการ คณะครุศาสตร

289 พุดซอน 1410 กรกนก คลองวาณิชกุล คณะทันตแพทยศาสตร
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290 พุดซอน 1411 อิตถี ทาใจ คณะวิทยาศาสตร

291 พุดซอน 1411 ชนิกานต กล่ินขจร คณะครุศาสตร

292 พุดซอน 1414 วริษฐา วงศวิสิฐตระกูล คณะครุศาสตร

293 พุดซอน 1417 นรมน ขันตี คณะครุศาสตร

295 พุดซอน 1419 ชยากาญจน จันทรไชย คณะอักษรศาสตร

294 พุดซอน 1419 เบญจมาศ ณะอิ่น คณะครุศาสตร

296 พุดซอน 1424 ศุภานัน สุนันตะ คณะวิทยาศาสตร

297 พุดตาน 304 พนิดา ดีหลี คณะครุศาสตร

298 พุดตาน 306 อารยา หลงชวน คณะวิทยาศาสตร

300 พุดตาน 308 จีรวรรณ หมื่นมี คณะครุศาสตร

302 พุดตาน 313 ดลญา บัวอุย คณะวิทยาศาสตร

301 พุดตาน 313 ชนิกานต วรรณมาลิกพันธ คณะอักษรศาสตร

303 พุดตาน 315 อารีรัตน ชางนิ่มนวล คณะสหเวชศาสตร

304 พุดตาน 401 ณภัชนันท อุทธโยธา คณะวิทยาศาสตร

305 พุดตาน 402 จินตนาภา สุขเกษม คณะครุศาสตร

307 พุดตาน 405 ชนานุช จันปญญา คณะทันตแพทยศาสตร

306 พุดตาน 405 วาสนา กิณเรศ คณะรัฐศาสตร

308 พุดตาน 411 ตวงพร ดวงจินดา คณะพาณิชยศาสตรและการบญัชี

309 พุดตาน 411 มูนีเราะห จิงจาเละ คณะเศรษฐศาสตร

310 พุดตาน 412 สุภาวรรณ คลังภูเขียว คณะนิติศาสตร

311 พุดตาน 503 พิมพรัก ไกรทอง คณะเศรษฐศาสตร

313 พุดตาน 504 ธนาภรณ อัครวุฒิ คณะเภสัชศาสตร

312 พุดตาน 504 ศิริภา ช่ืนตระกูล คณะเภสัชศาสตร

314 พุดตาน 506 อัญชลี ศรีชมภู คณะครุศาสตร
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315 พุดตาน 512 ณัฐนันท ประเสริฐ คณะสัตวแพทยศาสตร

316 พุดตาน 514 ลลิตา สวัสดี คณะสหเวชศาสตร

317 พุดตาน 515 กนกวรรณ โตสุขเจริญ คณะครุศาสตร

318 พุดตาน 603 นิฟาดีลาห เจะเลาะ คณะสหเวชศาสตร

319 พุดตาน 604 วันทนา สิทธิฤาชัย คณะครุศาสตร

320 พุดตาน 606 ชาลิณี สวัสดิ์เอื้อ คณะเภสัชศาสตร

321 พุดตาน 607 นูอัยนี นาแว คณะครุศาสตร

322 พุดตาน 608 อธิพร ศุกรพันธ คณะวิทยาศาสตร

323 พุดตาน 615 จุไรรัตน ศรีกุล คณะเภสัชศาสตร

325 พุดตาน 617 นวรัตน ประชีพฉาย คณะเภสัชศาสตร

324 พุดตาน 617 ปยนุช ศรีบุรินทร คณะสัตวแพทยศาสตร

326 พุดตาน 617 ปุณยจรีย เลาหบุตร สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร

327 พุดตาน 702 มนตวลี สิทธิประเสริฐ คณะครุศาสตร

328 พุดตาน 703 ซูไฮลา บินเจะมิง คณะสหเวชศาสตร

329 พุดตาน 705 จิรารัตน คงประสม คณะเภสัชศาสตร

330 พุดตาน 705 นฤมล เข็มเอี่ยม คณะสหเวชศาสตร

331 พุดตาน 711 รินญาลักษณ แสงสรอย คณะรัฐศาสตร

332 พุดตาน 712 ดวงฤทัย ชัยพิเดช คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

334 พุดตาน 713 พรรณทิพา วรรณพาหุล คณะเศรษฐศาสตร

333 พุดตาน 713 สุกานดา บุนยสถิตย คณะนิติศาสตร

335 พุดตาน 716 หทัยภัทร จุฑาศรี คณะวิศวกรรมศาสตร

336 พุดตาน 716 กุสุมา บุญธรรม คณะสหเวชศาสตร

337 พุดตาน 717 เมธินี ลักษมีการคา คณะเภสัชศาสตร

338 พุดตาน 717 ชุลีกร แซเอี่ยว คณะครุศาสตร
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339 พุดตาน 802 ชัชฎาภรณ แสนชัย คณะเศรษฐศาสตร

340 พุดตาน 805 มัญชรี พรมเสน คณะนิติศาสตร

341 พุดตาน 807 รัตนาภรณ ทานน้ํา คณะนิเทศศาสตร

342 พุดตาน 808 พลอย วงษจันทร คณะวิทยาศาสตร

343 พุดตาน 810 รัตนติกาญกุล โมราทอง คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

344 พุดตาน 813 จริพร สุขใจเจริญพร คณะวิทยาศาสตร

346 พุดตาน 814 ชิดชนก เจริญบุญณะ คณะครุศาสตร

345 พุดตาน 814 วาสนา บานสะอาด คณะครุศาสตร

347 พุดตาน 815 มาลินี ดีพาชู คณะสหเวชศาสตร

348 พุดตาน 815 อสมาภรณ รามศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร

349 พุดตาน 816 ชฎาพร ลอวิลาร คณะสหเวชศาสตร

351 พุดตาน 817 ปณฐิตา แกวจันทรทอง คณะสหเวชศาสตร

350 พุดตาน 817 จิตติกาญจน แกวภักดี คณะครุศาสตร

352 พุดตาน 902 กนกวรรณ วังวล คณะวิศวกรรมศาสตร

353 พุดตาน 903 เบญจธรรม ไทยธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร

354 พุดตาน 904 ไอลดา ทองปาน คณะวิทยาศาสตร

356 พุดตาน 906 จรรจิรา บัวจันทร คณะครุศาสตร

355 พุดตาน 906 ปาริฉัตร อยูสวัสดิ์ คณะครุศาสตร

357 พุดตาน 907 อรปวีย สีทอง คณะวิศวกรรมศาสตร

358 พุดตาน 908 จันจิรา ชูชวย คณะเภสัชศาสตร

359 พุดตาน 911 หทัยรัตน พูดคลอง คณะศิลปกรรมศาสตร

360 พุดตาน 913 กษมา โคตรเทียม คณะเภสัชศาสตร

361 พุดตาน 913 บัวบูชา คุณารัตนศิริกุล คณะครุศาสตร

362 พุดตาน 914 กัญชพร แกวถาเจริญ คณะจิตวิทยา
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363 พุดตาน 915 วนิดา แดนดี คณะครุศาสตร

365 พุดตาน 916 วรรณพร ฉายศิริ คณะเศรษฐศาสตร

364 พุดตาน 916 นริศรา ศักดิ์ภู คณะวิทยาศาสตร

366 พุดตาน 917 ชมพูนุท ทนมณี คณะนิเทศศาสตร

367 พุดตาน 1001 อรทัย โอรักษ คณะสหเวชศาสตร

368 พุดตาน 1003 ณัฐชยา วงษนาคเพ็ชร คณะวิทยาศาสตร

369 พุดตาน 1003 ขวัญชนก ชินวัฒนกุล คณะครุศาสตร

370 พุดตาน 1008 อัญรัตน มโนวรกุล คณะวิทยาศาสตร

371 พุดตาน 1011 วรรณิษา บํารุงวงค คณะเศรษฐศาสตร

372 พุดตาน 1014 มารินา ปยะนุช ปแยราท คณะอักษรศาสตร

373 พุดตาน 1017 สมฤทัย หาพิพัฒน คณะครุศาสตร

374 พุดตาน 1017 วิริญา สุวรรณรินทร คณะครุศาสตร

375 พุดตาน 1101 พิลาวรรณ ประวิเศษ คณะเศรษฐศาสตร

376 พุดตาน 1105 มารีนา มาหะมะ คณะครุศาสตร

377 พุดตาน 1106 ภาษร ภูผา คณะสัตวแพทยศาสตร

378 พุดตาน 1115 ฐาปนี ฤทธิ์เกิด คณะวิทยาศาสตร

379 พุดตาน 1115 พรทิพย ตรงชื่น สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร

381 พุดตาน 1205 ชยาภรณ อัครวุฒิ คณะครุศาสตร

380 พุดตาน 1205 สุมิตา สอนสุด คณะครุศาสตร

382 พุดตาน 1206 นริศรา อุดมเศรษฐ คณะเภสัชศาสตร

383 พุดตาน 1210 วรรณภา บุญเทพ คณะสหเวชศาสตร

384 พุดตาน 1210 บิลกิส อนุรักษศาสน คณะเภสัชศาสตร

385 พุดตาน 1211 ณัชชา ปยวุฒิสกุล คณะอักษรศาสตร

386 พุดตาน 1214 อสมาภรณ เจริญชาง คณะทันตแพทยศาสตร
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387 พุดตาน 1215 เกวลี ปานจันทร คณะรัฐศาสตร

388 พุดตาน 1216 กัณฐิกา คงหาญ คณะครุศาสตร

389 พุดตาน 1217 ซูวัยบัส มาหะ คณะครุศาสตร

390 พุดตาน 1301 รพีพรรณ สูณรงค คณะวิทยาศาสตร

391 พุดตาน 1305 สิริภรณ แซโจว คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

392 พุดตาน 1306 ขวัญดาว ยิ่งเจริญ คณะวิทยาศาสตร

393 พุดตาน 1307 ฮามีเนาะ ซาราเซะ คณะครุศาสตร

394 พุดตาน 1308 รานี อุตคํา คณะครุศาสตร

396 พุดตาน 1311 ปาริฉัตร จูงกลาง คณะครุศาสตร

395 พุดตาน 1311 นุชรินทร มะโนราช คณะสหเวชศาสตร

397 พุดตาน 1314 จารุวรรณ ดวงทอง คณะสหเวชศาสตร

398 จําปา 403 ปทมา ชาญสุข คณะเภสัชศาสตร

399 จําปา 404 วริยา สัตตัง คณะสหเวชศาสตร

400 จําปา 404 วรรณภา ทองลา คณะสหเวชศาสตร

401 จําปา 404 สุจิตรา เพิงคาม คณะครุศาสตร

402 จําปา 404 นุชรีย กอรัมย คณะรัฐศาสตร

403 จําปา 405 ศรัญญา ไมตรีวงษ คณะทันตแพทยศาสตร

404 จําปา 405 กนกวรรณ คําแควน คณะสหเวชศาสตร

405 จําปา 406 กมลวรรณ กรอบสนิท คณะทันตแพทยศาสตร

406 จําปา 406 อัมพร เพ็ชรรัตนตานนท คณะอักษรศาสตร

407 จําปา 407 อรวรรณ สายพิมพ คณะสหเวชศาสตร

408 จําปา 408 จินตนา สุขวารี คณะสหเวชศาสตร

409 จําปา 408 นันทวรรณ โยโร คณะเศรษฐศาสตร

410 จําปา 408 ขวัญชนก จึงสกุล คณะนิติศาสตร
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411 จําปา 408 พัณณิตา จันทรแสง คณะอักษรศาสตร

412 จําปา 409 กรุณา กาญจนเตมีย คณะสัตวแพทยศาสตร

413 จําปา 409 พลับพลึง ยอดเหล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร

414 จําปา 409 นุรสาปนา หลีหิม คณะครุศาสตร

415 จําปา 409 รอกีเยาะ ปะแตบือแน คณะครุศาสตร

416 จําปา 410 เบญจพร แกวกลํ่า คณะเภสัชศาสตร

417 จําปา 410 เกสร สมใจ คณะสหเวชศาสตร

418 จําปา 410 ชไมพร สุวรรณชัยรบ คณะสหเวชศาสตร

419 จําปา 411 ขนิษฐา จตสุอ คณะสัตวแพทยศาสตร

420 จําปา 411 จันทรจิรา สีหะวงษ คณะสหเวชศาสตร

421 จําปา 411 สรัญรส ทรัพยชนะสิทธิ์ คณะสหเวชศาสตร

422 จําปา 412 สาวิณี ลูทางรุงเรือง คณะรัฐศาสตร

423 จําปา 412 กฤษณา คําหงษษา คณะเศรษฐศาสตร

424 จําปา 412 ปาวีธิดา กานนท คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

425 จําปา 413 ชัญญานุช เทียนทอง คณะวิทยาศาสตร

426 จําปา 414 วราภรณ สอนสะอาด คณะรัฐศาสตร

427 จําปา 415 เมวดี หวังรวมกลาง คณะศิลปกรรมศาสตร

428 จําปา 415 วันทนา ปาลวัฒน คณะครุศาสตร

429 จําปา 416 หฤทัย ปญญะ สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร

430 จําปา 417 นันทิยา สวัสดิ์ปญญา คณะสัตวแพทยศาสตร

431 จําปา 418 ปยะนุช ครองยุติ คณะสหเวชศาสตร

432 จําปา 501 นฤมล เสนาธรรม คณะเภสัชศาสตร

433 จําปา 501 มินตรา เพียงพักตร คณะสหเวชศาสตร

434 จําปา 501 จีระนันท ไมแสนดี คณะนิติศาสตร
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435 จําปา 502 สุนิสา ศรีสมเกียรติ คณะทันตแพทยศาสตร

436 จําปา 503 นิธิกานต ทองบรรเทิง คณะสหเวชศาสตร

437 จําปา 503 อัมพิกา มูลละ คณะอักษรศาสตร

438 จําปา 503 ลาลา นีมากา คณะรัฐศาสตร

439 จําปา 505 พลอยไพลิน คชะเกษตริน คณะนิเทศศาสตร

440 จําปา 507 หทัยกานต มานะกิจ คณะสัตวแพทยศาสตร

441 จําปา 507 ภูสุดา ภูเงิน คณะครุศาสตร

442 จําปา 509 ทิพวัลย ดีอินตะ คณะสัตวแพทยศาสตร

443 จําปา 511 ดานุชล เขื่อนธนะ คณะสหเวชศาสตร

444 จําปา 511 รตินันท สันติวิบูลย คณะสหเวชศาสตร

445 จําปา 511 กรองทิพย นามวันดี คณะสหเวชศาสตร

446 จําปา 511 ฤดี แซฮึง คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

447 จําปา 513 วิชชุดา กุลาวาชัย คณะทันตแพทยศาสตร

448 จําปา 514 จารุณี ฤาโสภา คณะสหเวชศาสตร

449 จําปา 515 เดือนเพ็ญ ดอกอินทร คณะสหเวชศาสตร

450 จําปา 516 สุดารัตน ปตวงษ คณะทันตแพทยศาสตร

451 จําปา 516 หยาดฝน พลศรี คณะทันตแพทยศาสตร

452 พุดซอน 202 รัมภา เลิศรัตนากุล คณะครุศาสตร

453 พุดซอน 202 พรสวรรค นอยอาษา คณะวิทยาศาสตร

454 พุดซอน 206 วิณัฐดา รอดทอง คณะครุศาสตร

455 พุดซอน 206 ศิตาภา ศรีรักษ คณะครุศาสตร

456 พุดซอน 207 ทิพยมณี เทพวิญญากิจ คณะครุศาสตร

457 พุดซอน 207 ปาจรีรัตน อิงคะวะระ คณะครุศาสตร

458 พุดซอน 207 วรวรรณ เริงวรรณ คณะรัฐศาสตร

19



ลําดับ ตึก หอง ชื่อ - นามสกุล คณะ
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459 พุดซอน 208 รัตนาภรณ ชวงสูงเนิน คณะครุศาสตร

460 พุดซอน 209 รจิตพิชญ สวัสดิ์สิงห คณะวิทยาศาสตร

461 พุดซอน 209 ดวงจันทร ตันเจริญภักดีกุล คณะวิทยาศาสตร

462 พุดซอน 211 ปญญรัตน สกุลทอง คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

463 พุดซอน 302 เพ็ญพนัส เคากลา คณะครุศาสตร

464 พุดซอน 306 บุญญิสา สุขสมบูรณ คณะวิทยาศาสตร

465 พุดซอน 308 ปนัดดา ดีแจม คณะครุศาสตร

466 พุดซอน 309 ฐิติมา สรางสัมพันธ คณะสหเวชศาสตร

467 พุดซอน 309 ลัดดาวรรณ อุยเพ็ชร คณะสหเวชศาสตร

468 พุดซอน 314 ชมพูนุท อุยสุย คณะทันตแพทยศาสตร

469 พุดซอน 314 ธิดา จิราสิต คณะรัฐศาสตร

470 พุดซอน 316 อรวรรณ สุภาพ คณะเภสัชศาสตร

471 พุดซอน 316 อัจฉริยา บุญมาสืบ คณะครุศาสตร

472 พุดซอน 318 กิติยา สืบสง คณะครุศาสตร

473 พดุซอน 321 รวีวรรณ เงียบประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร

474 พุดซอน 323 เสริจุล เทพอารยางกุล คณะวิทยาศาสตร

475 พุดซอน 324 วิภาวี เรือนกุณา คณะครุศาสตร

476 พุดซอน 401 อังคณา สารทองกล่ํา คณะวิทยาศาสตร

477 พุดซอน 402 สุพรรณษา ละอองพานิช คณะศิลปกรรมศาสตร

478 พุดซอน 402 ปาริฉัตร พัทนอย คณะศิลปกรรมศาสตร

479 พุดซอน 407 เบญทิวา สุรศาสตรพิศาล คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

480 พุดซอน 410 ธิภาดา สารปรัง คณะวทิยาศาสตร

481 พุดซอน 411 เจนจิรา ฐิติรุงเรือง คณะสหเวชศาสตร

482 พุดซอน 419 สิริวิมล เพ็ชรดี คณะเศรษฐศาสตร
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รายชื่อนิสิตที่ผานโดยไมตองสัมภาษณเพื่อเขาอยูหอพักตอ

หากมีนิสิตที่ไมมีรายชื่อทั้งที่ตองเขาสัมภาษณและ

ไมตองเขาสัมภาษณกรุณาแจงสํานักงานหอพัก

483 พุดซอน 422 เขมิกา ทองชัช คณะวิทยาศาสตร

484 พุดซอน 422 ศรสวรรค แกวประเสริฐศรี คณะสหเวชศาสตร

485 พุดซอน 422 ภัฐธิรา หงษทอง คณะวิศวกรรมศาสตร

486 พุดซอน 422 วัชราภรณ ศรีสุข คณะสหเวชศาสตร

487 พุดซอน 423 อัญญาพร สุคนธพันธ คณะวิทยาศาสตร

488 พุดซอน 424 วัชรีพร แกวบุตรดี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

489 พุดซอน 504 รักษชนก รักษวงศ คณะครุศาสตร

490 พุดซอน 506 หทัยชนก คําผาลา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

491 พุดซอน 506 สิริประภา คุณาสุธีรัตน คณะวิทยาศาสตร

492 พุดซอน 507 วรรณศิริ เจริญพรสัมฤทธิ์ คณะรัฐศาสตร

493 พุดซอน 507 เลิศบุษยา ไทยเจริญ คณะครุศาสตร

494 พุดซอน 509 จุฬาลักษณ พันทองหลอ คณะครุศาสตร

495 พุดซอน 509 ชุติมา ใจปลื้ม คณะครุศาสตร

496 พุดซอน 509 สิริลักษณ แกวทองดี คณะครุศาสตร

497 พุดซอน 510 พิมพตะวัน จันทัน คณะครุศาสตร

498 พุดซอน 511 สุภาวิดา ตุนเครือ คณะสหเวชศาสตร

499 พุดซอน 514 อัจฉริยา ไชยทอง คณะสหเวชศาสตร

500 พุดซอน 514 ประภัสสร ปูธิปน คณะจิตวิทยา

501 พุดซอน 514 พัทธธิดา ลัดดากลม คณะศิลปกรรมศาสตร

502 พุดซอน 515 กรองกาญจน พิมพเสน คณะสหเวชศาสตร

503 พุดซอน 515 สิรินทร ศุภธีรวงศ คณะครุศาสตร

504 พุดซอน 515 ศิริพร ศรีกะชา คณะครุศาสตร

505 พุดซอน 521 กรกนก ดุลยพัชร คณะวิทยาศาสตร

506 พุดซอน 521 ขวัญฤทัย โชติพิชญานุกูล คณะวิทยาศาสตร
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507 พุดซอน 521 พรธันวา เคนมา คณะสหเวชศาสตร

508 พุดซอน 521 ภัททิยา รัตตกูล คณะสหเวชศาสตร

509 พุดซอน 522 ปยธิดา เกตุศรีบุรินท คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

510 พุดซอน 522 เพ็ญรุง คําจันทร คณะครุศาสตร

511 พุดซอน 522 รักชนก มหาศักดิ์สวัสดิ์ คณะรัฐศาสตร

512 พุดซอน 523 สาธินี ถิระศุภะ คณะวิทยาศาสตร

513 พุดซอน 604 เอื้อมพร สุขโกษา คณะวิทยาศาสตร

514 พุดซอน 610 สุภนิดา สัจจาสัย คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

515 พุดซอน 614 พิรุฬหลักษณ บุญวฒัน คณะวิทยาศาสตร

516 พุดซอน 615 ธราธร อากาศเหลือง คณะวิทยาศาสตร

517 พุดซอน 616 ภัฐชญา กล่ินหอม คณะวิทยาศาสตร

518 พุดซอน 618 อาทิมา เกตทองสง คณะครุศาสตร

519 พุดซอน 622 สลิสา สารพัฒน คณะสหเวชศาสตร

520 พุดซอน 624 จิราพร ปนภิมล คณะวิทยาศาสตร

521 พุดซอน 624 ณัฐชา กล้ิงทะเล คณะครุศาสตร

522 พุดซอน 624 โสพิชชา อุทัยนอย คณะเภสัชศาสตร

523 พุดซอน 624 เทพธิดา แซไล คณะนิเทศศาสตร

524 พุดซอน 702 นวพัชญ ฉีดจันทร คณะครุศาสตร

525 พุดซอน 703 ปวีณสุดา วงษา คณะครุศาสตร

526 พุดซอน 703 พิฌาวรรณ ชมดง คณะวิทยาศาสตร

527 พุดซอน 703 อรอนงค จบแลว คณะครุศาสตร

528 พุดซอน 706 สุพัตรา ประชุมอาจ คณะสหเวชศาสตร

529 พุดซอน 707 วิภาวรรณ ฉัตรรัตนารักษ คณะทันตแพทยศาสตร

530 พุดซอน 707 ภาษิตา ชัยศิลปน คณะครุศาสตร
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531 พุดซอน 709 วรางคณา ศุขกลิ่น คณะสัตวแพทยศาสตร

532 พุดซอน 709 อรพิมพ ชนะปราชญ คณะวิศวกรรมศาสตร

533 พุดซอน 710 ฐิตานันท ฤทธิ์เดช คณะครุศาสตร

534 พุดซอน 711 ธิวาวัลย ฉวยกระโทก คณะสหเวชศาสตร

535 พุดซอน 714 วาศินี ประดับศรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

536 พุดซอน 714 จินดาหรา พวงมาลา คณะครุศาสตร

537 พุดซอน 714 พฤกษารัตน ชัยศรีสวัสดิ์ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

538 พุดซอน 715 วริศรา เฉลิมวัฒน คณะครุศาสตร

539 พุดซอน 716 สายทิพย คูประสิทธิ์ คณะสหเวชศาสตร

540 พุดซอน 718 อัมพิกา ราชวิจิตร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

541 พุดซอน 718 สุดารัฐ พุมนวล คณะครุศาสตร

542 พุดซอน 721 ศรีสุดา อมตฉายา คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

543 พุดซอน 721 สุพิจารจารี สุขตังไตยกุล คณะครุศาสตร

544 พุดซอน 803 โชติภัทร ลักขษร คณะวิทยาศาสตร

545 พุดซอน 803 พรพิมล นิมิตสันติวงศ คณะสหเวชศาสตร

546 พุดซอน 804 สิริกานต จิตตลีลา คณะครุศาสตร

547 พุดซอน 807 รุงทิพย สุนันตา คณะวิทยาศาสตร

548 พุดซอน 807 สุพรรษา เชื้อเมืองพาน คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

549 พุดซอน 807 เอิงศิริ แกวขุนจบ คณะสัตวแพทยศาสตร

550 พุดซอน 807 ธิดารัตน ทิอวน คณะรัฐศาสตร

551 พุดซอน 808 ปยนุช ทองลน คณะครุศาสตร

552 พุดซอน 810 สุคนธเพชร ผลประดิษฐานนท คณะจิตวิทยา

553 พุดซอน 810 เกตุกัญญา ทองเกงกลา คณะครุศาสตร

554 พุดซอน 811 สุกัญญา อุรุวรรณ คณะสหเวชศาสตร

23



ลําดับ ตึก หอง ชื่อ - นามสกุล คณะ

รายชื่อนิสิตที่ผานโดยไมตองสัมภาษณเพื่อเขาอยูหอพักตอ

หากมีนิสิตที่ไมมีรายชื่อทั้งที่ตองเขาสัมภาษณและ

ไมตองเขาสัมภาษณกรุณาแจงสํานักงานหอพัก

555 พุดซอน 811 วิลาสินี อินตุย คณะเภสัชศาสตร

556 พุดซอน 815 วรรณพร สัตตธารา คณะสัตวแพทยศาสตร

557 พุดซอน 819 วรนันท วีรกุลวัฒนา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

558 พุดซอน 823 อาจารีย อุดมพันธ คณะสหเวชศาสตร

559 พุดซอน 823 ปยวรรณ ยุติธร คณะวิทยาศาสตร

560 พุดซอน 824 กมลวรรณ คงรักษ คณะจิตวิทยา

561 พุดซอน 824 ภัทราพร บัวกล่ิน คณะศิลปกรรมศาสตร

562 พุดซอน 903 นิชรัช นิธิชัย คณะสหเวชศาสตร

563 พุดซอน 904 ขวัญฤทัย บุตรศรีรักษ คณะวิทยาศาสตร

564 พุดซอน 906 ดาริกา บิลโสะ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

565 พุดซอน 906 ทิตตาพร แซล้ี คณะครุศาสตร

566 พุดซอน 906 ปลันทนา จันทรัตน คณะครุศาสตร

567 พุดซอน 906 สุดารัตน ไววิลา คณะครุศาสตร

568 พุดซอน 907 กฤตยา ศุภมิตร คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

569 พุดซอน 909 จุฑารัตน พรหมราษฎร คณะวิทยาศาสตร

570 พุดซอน 909 เบญริตา จิตอารี คณะสหเวชศาสตร

571 พุดซอน 910 กมลเมต จอกนอย คณะสหเวชศาสตร

572 พุดซอน 910 จุฑามาศ เอี่ยมเกตุ คณะครุศาสตร

573 พุดซอน 915 เปมิกา ธาราทิพยกุล คณะวิศวกรรมศาสตร

574 พุดซอน 917 ญาณี เสพยธรรม คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

575 พุดซอน 918 ชลธิชา สีเหนี่ยง คณะวิทยาศาสตร

576 พุดซอน 923 ณัฐพิมล พงศปยะไพบูลย คณะรัฐศาสตร

577 พุดซอน 923 วรัญญา เงินแจง คณะครุศาสตร

578 พุดซอน 923 มายเดียร รุจิรยศ คณะจิตวิทยา
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579 พุดซอน 924 พรเพ็ญ มานะพรไพบูลย คณะวิทยาศาสตร

580 พุดซอน 924 นงนภัส ศักดิ์สมานพันธ คณะทันตแพทยศาสตร

581 พุดซอน 1001 เกศศุภา การวิวัฒน คณะวิทยาศาสตร

582 พุดซอน 1003 กันยกานต บุญมานะ คณะครุศาสตร

583 พุดซอน 1003 วิภานันท นันทวงศ คณะนิเทศศาสตร

584 พุดซอน 1003 ภัทรนิษฐ ธนทวี คณะวิทยาศาสตร

585 พุดซอน 1006 ปารวีร ผาลี คณะศิลปกรรมศาสตร

586 พุดซอน 1007 สุมาลิน อินปน คณะวิทยาศาสตร

587 พุดซอน 1007 ธนาพร ศรีภักดี คณะครุศาสตร

588 พุดซอน 1007 ณัฐชา ยาวิละ คณะวิทยาศาสตร

589 พุดซอน 1008 พันทิวา ประสานเกษม คณะวิศวกรรมศาสตร

590 พุดซอน 1009 ชุติมา สายกมล คณะวิทยาศาสตร

591 พุดซอน 1009 อริศรา พิศพันธ คณะครุศาสตร

592 พุดซอน 1009 วันทนีย สีลาโคตร คณะนิติศาสตร

593 พุดซอน 1014 อลิสา วงษเจริญ คณะนิติศาสตร

594 พุดซอน 1014 ปณัฐสยา อยูเจริญ คณะครุศาสตร

595 พุดซอน 1015 ชุติมน วิษณุวนิชนันท คณะวิศวกรรมศาสตร

596 พุดซอน 1015 พิมพสิริ เบ็ญจะชาติ คณะวิทยาศาสตร

597 พุดซอน 1015 วชิรญาณ เจียประเสริฐ คณะเภสัชศาสตร

598 พุดซอน 1015 ธิติมา เพ็ญสุข คณะรัฐศาสตร

599 พุดซอน 1016 ชญาภัสร สมกระโทก คณะครุศาสตร

600 พุดซอน 1022 มนัญชยา ดาผิวดี คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

601 พุดซอน 1023 วิศัลยศยา ไชยชนะ คณะครุศาสตร

602 พุดซอน 1023 นภัสสร พูลเกษม คณะศิลปกรรมศาสตร
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603 พุดซอน 1024 สุพัตรา สัชนา คณะวิทยาศาสตร

604 พุดซอน 1101 ตรีชฎา มงคลกิจ คณะครุศาสตร

605 พุดซอน 1101 เบญจามาภรณ ศรีนาค คณะสหเวชศาสตร

606 พุดซอน 1103 ลลิล เหมะธุลิน คณะครุศาสตร

607 พุดซอน 1107 เกวลี ตระกูลสุขทรัพย คณะครุศาสตร

608 พุดซอน 1114 ศิริโศพิณ เอกสินชล คณะเศรษฐศาสตร

609 พุดซอน 1115 พูนทรัพย มณีศิริ คณะครุศาสตร

610 พุดซอน 1116 ภัทราภรณ เตชะธรรมวงศ คณะนิเทศศาสตร

611 พุดซอน 1117 เกศวดี เสาสิน คณะครุศาสตร

612 พุดซอน 1117 พรรณทิภาภรณ วงษระวัง คณะครุศาสตร

613 พุดซอน 1117 สราพร นุมดี คณะครุศาสตร

614 พุดซอน 1117 ปารวี มั่นสุม คณะเภสัชศาสตร

615 พุดซอน 1121 วิจิตรา ปองสีดา คณะครุศาสตร

616 พุดซอน 1203 ณัฐฐธวรรณ โสภิพันธ คณะสัตวแพทยศาสตร

617 พุดซอน 1203 สมฤดี คุมบุญ คณะครุศาสตร

618 พุดซอน 1203 ชนากานต บํารุง คณะรัฐศาสตร

619 พุดซอน 1207 ณัฐวดี ลีอํ่า คณะอักษรศาสตร

620 พุดซอน 1207 จิตรานุช กอเกิด คณะวิศวกรรมศาสตร

621 พุดซอน 1208 วาฐิศา เอี่ยมเจริญสุข คณะสหเวชศาสตร

622 พุดซอน 1209 ดารณี อาบมณี คณะวิทยาศาสตร

623 พุดซอน 1209 ปณฑิตา บุญเลิศ คณะวิทยาศาสตร

624 พุดซอน 1210 วิกานดา ทองยอดอินทร คณะวิทยาศาสตร

625 พุดซอน 1210 เมวิกา สําลีปน คณะวิทยาศาสตร

626 พุดซอน 1210 ประภารัตน มาลา คณะครุศาสตร
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627 พุดซอน 1211 พชรภรณ อาจิณกิจ คณะรัฐศาสตร

628 พุดซอน 1215 มุตตา กลาหาญ คณะอักษรศาสตร

629 พุดซอน 1216 เรืองอุไร กิจโชดก คณะสัตวแพทยศาสตร

630 พุดซอน 1216 รัตนาภรณ รัตนกุสุมานนท คณะสหเวชศาสตร

631 พุดซอน 1216 กันยกานต โสภา คณะครุศาสตร

632 พุดซอน 1219 อิศราวดี วงศอุทุมพร คณะสหเวชศาสตร

633 พุดซอน 1219 พรชิตา เดชาบุญญะ คณะสหเวชศาสตร

634 พุดซอน 1219 พรศิวิไล คําหอม คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

635 พุดซอน 1221 วรรณจักรี ปาลวัฒน คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

636 พุดซอน 1221 โชษิตา ศิริมั่น คณะครุศาสตร

637 พุดซอน 1223 รัตนชาติ แตงออน คณะสถาปตยกรรมศาสตร

638 พุดซอน 1224 ฤดีมาศ ยุบลพันธุ คณะวิทยาศาสตร

639 พุดซอน 1224 ภัคพิชา กลาหาญ คณะวิทยาศาสตร

640 พุดซอน 1224 วนาลี ทองชาติ คณะอักษรศาสตร

641 พุดซอน 1302 ประภาพร บุญสาร คณะสหเวชศาสตร

642 พุดซอน 1302 ดลฤดี เพ็ชรชะ คณะครุศาสตร

643 พุดซอน 1302 เกศจิรา บุญตระกูล คณะครุศาสตร

644 พุดซอน 1303 นริศรา ทัพธวัช คณะวิทยาศาสตร

645 พุดซอน 1304 พีรดา ชุลิกาวิทย คณะครุศาสตร

646 พุดซอน 1304 จีรดา จงเจริญ คณะวิทยาศาสตร

647 พุดซอน 1307 ศศิน วิรัตนเกษม คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

648 พุดซอน 1307 พจภาณี โตสุวรรณ คณะครุศาสตร

649 พุดซอน 1307 สุพัตรา ศรีธรรมมา คณะครุศาสตร

650 พุดซอน 1308 ปุณทิศา กลัดทอง คณะครุศาสตร
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651 พุดซอน 1308 อาภัสรา ชัยดินี คณะครุศาสตร

652 พุดซอน 1309 สุภาวดี มิ่งมงคล คณะวิทยาศาสตร

653 พุดซอน 1309 ภูพิงค นัยยะ คณะศิลปกรรมศาสตร

654 พุดซอน 1310 กัญญารัตน สืบสง คณะครุศาสตร

655 พุดซอน 1315 พนาวรรณ สรอยสน คณะวิศวกรรมศาสตร

656 พุดซอน 1315 ชุติพร ศรีทอนสุด คณะวิทยาศาสตร

657 พุดซอน 1315 นนทิญา สีทา คณะเภสัชศาสตร

658 พุดซอน 1315 จุฑามาศ พวงจินดา คณะครุศาสตร

659 พุดซอน 1317 ศศิธร เจียมศิริ คณะสหเวชศาสตร

660 พุดซอน 1321 สิรีธร คุณาวุฒิ คณะสหเวชศาสตร

661 พุดซอน 1323 ชมพูนุช เล่ืองชัยเชวง คณะวิทยาศาสตร

662 พุดซอน 1402 อภิญญา แสงนิล คณะสหเวชศาสตร

663 พุดซอน 1403 ปารมี แซหลี คณะครุศาสตร

664 พุดซอน 1403 ศิริวรรณ ทองสีสังข คณะศิลปกรรมศาสตร

665 พุดซอน 1404 ชลธิชา การีซอ คณะครุศาสตร

666 พุดซอน 1404 กิสษณี ทวีผล คณะครุศาสตร

667 พุดซอน 1407 ปฎาชมัย ทองชุมนุม คณะครุศาสตร

668 พุดซอน 1409 ศรวณีย สระเพ็ชร คณะวิทยาศาสตร

669 พุดซอน 1410 วิรุวรรณ ลือชา คณะครุศาสตร

670 พุดซอน 1414 อัจนา ใจสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร

671 พุดซอน 1416 ชนิกานต เหมปราการ คณะอักษรศาสตร

672 พุดซอน 1416 วรรณวิศา วงษเดช คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

673 พุดซอน 1416 ประภาศรี สิงคเสลิต คณะครุศาสตร

674 พุดซอน 1416 อัชฌาพร สมใส คณะนิเทศศาสตร
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675 พุดซอน 1417 จุฑารัตน ปญจขันธ คณะวิทยาศาสตร

676 พุดซอน 1418 พิชญานิน วาสะศิริ คณะครุศาสตร

677 พุดซอน 1418 ชลันลักษณ จันทรวันเพ็ญ คณะรัฐศาสตร

678 พุดซอน 1421 เสาวณีย ไมเศรา คณะครุศาสตร

679 พุดซอน 1423 กานตธีรา บางเขียว ครุศาสตร

680 พุดซอน 1424 ทมวรรณ เพ็งสถิตย คณะอักษรศาสตร

681 พุดซอน 1424 ฐาปณี วงศสวัสดิ์ คณะครุศาสตร

682 พุดตาน 301 ปณฏ กระสาทอง คณะสหเวชศาสตร

683 พุดตาน 301 อาซีซะ นาแซ คณะครุศาสตร

684 พุดตาน 301 ปริยานุช ฮาบา คณะครุศาสตร

685 พุดตาน 302 ธนุตรา พละพึง คณะครุศาสตร

686 พุดตาน 302 เจนจิรา ทองเพ็ญ คณะสหเวชศาสตร

687 พุดตาน 302 มยุรี อินวัน สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร

688 พุดตาน 303 ชเลฝน ดิษฐผูดี คณะนิเทศศาสตร

689 พุดตาน 306 สุนีย กรุมรัมย คณะรัฐศาสตร

690 พุดตาน 306 วีรนุช จันทํา คณะนิเทศศาสตร

691 พุดตาน 308 เกศวรางค เชื้อหมอ สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร

692 พุดตาน 312 สุภาพร พุฒซอน คณะสหเวชศาสตร

693 พุดตาน 312 มาลี เวียงสงค คณะสัตวแพทยศาสตร

694 พุดตาน 313 ศิริพร สินโท คณะรัฐศาสตร

695 พุดตาน 315 คีตภัทร นาควันดี คณะศิลปกรรมศาสตร

696 พุดตาน 316 วราภรณ สมนึก คณะสหเวชศาสตร

697 พุดตาน 316 ศิราพร คํามอญ คณะสหเวชศาสตร

698 พุดตาน 401 ศิริพร ปนคํา คณะรัฐศาสตร
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699 พุดตาน 402 กันตกนิษฐ โพธิกิจ คณะอักษรศาสตร

700 พุดตาน 403 สุนิศา ดงภูยาว คณะสหเวชศาสตร

701 พุดตาน 404 อารียา บุญลํา คณะอักษรศาสตร

702 พุดตาน 404 วาสนา ลามแขก คณะนิติศาสตร

703 พุดตาน 404 กัณฐิกา เข็มทอง คณะทันตแพทยศาสตร

704 พุดตาน 405 กรฎา รําพึงวงษ สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร

705 พุดตาน 406 คุณัญญา สรอยนาค คณะครุศาสตร

706 พุดตาน 407 เสาวลักษณ ขันฟาเลือน คณะรัฐศาสตร

707 พุดตาน 407 สุพัตรา นะรินนอก คณะนิเทศศาสตร

708 พุดตาน 407 จิตสุภา พิมพปจฉิม คณะนิเทศศาสตร

709 พุดตาน 408 ปยะนุช เทียนสันเทียะ คณะครุศาสตร

710 พุดตาน 408 อลิสรา โกณฑา คณะครุศาสตร

711 พุดตาน 410 รติยา รุงเรือง คณะเภสัชศาสตร

712 พุดตาน 410 วรรณีย พงษวัน คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

713 พุดตาน 412 อัญเชิญ เรืองชัย คณะนิติศาสตร

714 พุดตาน 414 สุรีรัตน ลือพงศพัฒนะ คณะวิศวกรรมศาสตร

715 พุดตาน 415 นวลวรรณ ศรีชัยเวทย คณะวิทยาศาสตร

716 พุดตาน 415 อัมพร ประสิทธิเวช คณะวิทยาศาสตร

717 พดุตาน 415 นันทัชพร บุญธรรม สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร

718 พุดตาน 416 อรวดี อุปริสัจจะ สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร

719 พุดตาน 417 ธนาพร มีชัย คณะสหเวชศาสตร

720 พุดตาน 501 ศิริพร วันคํา คณะสหเวชศาสตร

721 พุดตาน 501 จารุวรรณ บุญเกษม คณะสัตวแพทยศาสตร

722 พุดตาน 501 ฮายาตี่ เล็งนู คณะเศรษฐศาสตร
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723 พุดตาน 502 ดวงเดือน พรมวัฒน คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

724 พุดตาน 502 วรรณพิมล อิสสระ สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร

725 พุดตาน 503 อาลาวียะ มะโซะ คณะจิตวิทยา

726 พุดตาน 503 ซูไรดา มะแซ คณะครุศาสตร

727 พุดตาน 504 อาจรีย อยูทวม คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

728 พุดตาน 507 อมฤตา ผายเตชะ สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร

729 พุดตาน 508 พัชรี แอเอี่ยม คณะเศรษฐศาสตร

730 พุดตาน 512 ปวีณนุช จุลพัฒน คณะสหเวชศาสตร

731 พุดตาน 514 วรฤทัย ทองเกิด คณะสหเวชศาสตร

732 พุดตาน 517 จันทิรา แสงประเสริฐ คณะเภสัชศาสตร

733 พุดตาน 517 สุพัณณิการ แสงวงศ คณะวิศวกรรมศาสตร

734 พุดตาน 601 บุษพร ภาชนะทิพย คณะครุศาสตร

735 พุดตาน 601 อรฉัตร วรสุวรรณรักษ คณะครุศาสตร

736 พุดตาน 602 อธัญญา คงเมือง คณะเภสัชศาสตร

737 พุดตาน 603 ศุภลักษณ ครุฑคง คณะครุศาสตร

738 พุดตาน 603 เสาวดี อาญาเมือง คณะสหเวชศาสตร

739 พุดตาน 604 นูรีดา จูแฮ คณะครุศาสตร

740 พุดตาน 605 มัลลิกา แมนปน คณะสหเวชศาสตร

741 พุดตาน 606 หนึ่งฤดี นวนสาย คณะรัฐศาสตร

742 พุดตาน 608 วิไลวรรณ จันทรน้ําใส คณะครุศาสตร

743 พุดตาน 611 สุกานดา จอยศิริ คณะครุศาสตร

744 พุดตาน 611 นุชจิรา วงศจิตราภรณ คณะนิเทศศาสตร

745 พุดตาน 612 พิรุณรัตน เดชบํารุง คณะเภสัชศาสตร

746 พุดตาน 612 ณัชชา อุปชัย คณะสหเวชศาสตร
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747 พุดตาน 612 นิศาชล วิบูลยเพ็ง คณะสัตวแพทยศาสตร

748 พุดตาน 613 ปณชญา คําแกว คณะครุศาสตร

749 พุดตาน 614 รุจลดา สวางจิตต คณะทันตแพทยศาสตร

750 พุดตาน 616 รัตติยา ยิ้มแยม คณะวิทยาศาสตร

751 พุดตาน 616 ผกามาศ สีเมือง คณะเภสัชศาสตร

752 พุดตาน 701 ธริสา ไผสนจําลองศรี คณะครุศาสตร

753 พุดตาน 701 หทัยชนก ทานกเอี้ยง คณะนิติศาสตร

754 พุดตาน 702 พีรยา รินรักษา คณะเภสัชศาสตร

755 พุดตาน 704 วณิชชา ศรีธรรมรัชต คณะวิทยาศาสตร

756 พุดตาน 704 วีรวรรณ ศิริกุล คณะเภสัชศาสตร

757 พุดตาน 704 รติมา บุษยไพสิฐ คณะนิเทศศาสตร

758 พุดตาน 706 วรรณนิศา บรรจงรอด คณะครุศาสตร

759 พุดตาน 706 พัชรี ปญญากุลพงศ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

760 พุดตาน 706 อนันธพร บุญศรี สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร

761 พุดตาน 707 ขวัญชนก มั่นหมาย คณะนิเทศศาสตร

762 พุดตาน 710 ลักษมี ยิ้มปานฝาย คณะสัตวแพทยศาสตร

763 พุดตาน 711 ฐานมาศ สุวรรณหงส คณะวิทยาศาสตร

764 พุดตาน 713 วรรณิศา โตยะบุตร คณะรัฐศาสตร

765 พุดตาน 714 อุษณีย คําแสน คณะสหเวชศาสตร

766 พุดตาน 714 วิจิตรา สิมโสม คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

767 พุดตาน 715 ทองสุก มานิสสรณ คณะสหเวชศาสตร

768 พุดตาน 801 ขวัญสุดา สําเร็จโชคดี คณะสหเวชศาสตร

769 พุดตาน 802 ขวัญตา ทรัพยสินบูรณะ คณะครุศาสตร

770 พุดตาน 804 กรนิกา ติวทอง คณะสหเวชศาสตร
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771 พุดตาน 804 เดือนเพ็ญ วงละคร คณะสหเวชศาสตร

772 พุดตาน 804 รัชนีกร หนองดี คณะสหเวชศาสตร

773 พุดตาน 805 ชนกนาท คงทน คณะสหเวชศาสตร

774 พุดตาน 806 ศศิลัดดา มีจังหาร คณะครุศาสตร

775 พุดตาน 806 จุฑามาศ อองนก คณะสัตวแพทยศาสตร

776 พุดตาน 807 ภรณสุดา บู สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร

777 พุดตาน 808 เขมิสรา กีรติสุนทรวัฒน สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร

778 พุดตาน 812 กนกพรรณ วงศชัยศรี คณะสัตวแพทยศาสตร

779 พุดตาน 812 โซรานี หะมะ คณะสหเวชศาสตร

780 พุดตาน 816 จุฬาลักษณ จักรคํา สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร

781 พุดตาน 817 อานันท จงกระโจม คณะสหเวชศาสตร

782 พุดตาน 902 โศภิตา เถนวอง คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

783 พุดตาน 903 รัชดา วงศอนรรฆ คณะสัตวแพทยศาสตร

784 พุดตาน 903 มาลินี ทองแบน คณะสหเวชศาสตร

785 พุดตาน 904 อรพรรณ จาตุรกาญจน คณะสัตวแพทยศาสตร

786 พุดตาน 905 มธุรส วั่นสิทธิ์ คณะสัตวแพทยศาสตร

787 พุดตาน 906 ภัทรพร จันทรทอง คณะสหเวชศาสตร

788 พุดตาน 908 ปรีดา หนูเลียง คณะสหเวชศาสตร

789 พุดตาน 910 ฐิติมา เวียงคํา คณะเศรษฐศาสตร

790 พุดตาน 911 อุษา ถาละคร คณะรัฐศาสตร

791 พุดตาน 912 นฤมล กล่ินกลัด คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

792 พุดตาน 912 กมลวรรณ รอดพันธ คณะครุศาสตร

793 พุดตาน 914 อนุสรา แสงคํา สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร

794 พุดตาน 915 มยุรี ไชยา คณะสหเวชศาสตร
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795 พุดตาน 915 ศศิธร ศรีจันทึก คณะนิเทศศาสตร

796 พุดตาน 916 บุษบา รักจริต คณะวิทยาศาสตร

797 พุดตาน 917 กาญจนา ฟกประเสริฐ คณะรัฐศาสตร

798 พุดตาน 917 จารุวรรณ ไชยถา คณะสหเวชศาสตร

799 พุดตาน 1002 สกาวรัตน คนเสงี่ยม คณะเภสัชศาสตร

800 พุดตาน 1002 ทิพยสุดา ลีเจยวะระ คณะอักษรศาสตร

801 พุดตาน 1003 หิรัญญา คะตา คณะจิตวิทยา

802 พุดตาน 1004 ไขมุก โกติรัมย คณะวิทยาศาสตร

803 พุดตาน 1007 อัจฉรา กอนทอง คณะครุศาสตร

804 พุดตาน 1008 กนกวรรณ ขวัญยืน คณะศิลปกรรมศาสตร

805 พุดตาน 1008 ปวีณา เผ่ือนงูเหลือม คณะนิติศาสตร

806 พุดตาน 1010 กุณฑิรา สาแล คณะสหเวชศาสตร

807 พุดตาน 1010 พรชนก พรหมโลก คณะอักษรศาสตร

808 พุดตาน 1012 พวงผกา จันทรเปลง คณะสหเวชศาสตร

809 พุดตาน 1013 มารียะห ยอ คณะครุศาสตร

810 พุดตาน 1014 จารุวรรณ ศิริวงค คณะสหเวชศาสตร

811 พุดตาน 1015 อลิตตา พรมชัย คณะทันตแพทยศาสตร

812 พุดตาน 1015 นลินี ศิริมูล คณะเศรษฐศาสตร

813 พุดตาน 1016 อรพรรณ แกวนอย คณะครุศาสตร

814 พุดตาน 1016 วัชราพร คงศิริปญญา คณะรัฐศาสตร

815 พุดตาน 1016 จีราพร คําใหญ คณะรัฐศาสตร

816 พุดตาน 1017 ณภัทร มุขพันธ คณะรัฐศาสตร

817 พุดตาน 1103 ปรางทิพย สมมะลวน สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร

818 พุดตาน 1105 กิ่งกาญจน ยกยอง คณะครุศาสตร
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819 พุดตาน 1106 ยชนา ลําคํา สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร

820 พุดตาน 1108 โสรยา ทิพยภูมี คณะสหเวชศาสตร

821 พุดตาน 1112 ดรุณี จิวเจริญ คณะวิทยาศาสตร

822 พุดตาน 1112 ศิริพร พจสุวรรณ คณะสหเวชศาสตร

823 พุดตาน 1112 อัญชิษฐา อัตถปรัชญาเมือง คณะสหเวชศาสตร

824 พุดตาน 1113 ขนิษฐา ประทุมมา คณะสหเวชศาสตร

825 พุดตาน 1114 ยามีละ มะลี คณะครุศาสตร

826 พุดตาน 1114 ประลัดดา จันทรเสงี่ยม คณะเศรษฐศาสตร

827 พุดตาน 1115 ธนัชชา สันตยากร คณะเภสัชศาสตร

828 พุดตาน 1116 เอมวิกา อินสําอางค คณะสัตวแพทยศาสตร

829 พุดตาน 1116 อังคณา ชวงทอง คณะสหเวชศาสตร

830 พุดตาน 1117 นุชลัยลา จารง คณะสหเวชศาสตร

831 พุดตาน 1201 ธารารัตน เรือนบุตร คณะสหเวชศาสตร

832 พุดตาน 1201 สุภาวรรณ โคมทอง คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

833 พุดตาน 1201 อรพรรณ มวงใหม คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

834 พุดตาน 1207 กมลทิพย พงษพิพัฒนวัฒนา คณะรัฐศาสตร

835 พุดตาน 1207 ชนิกานต บูชากรณ คณะครุศาสตร

836 พุดตาน 1208 นูรีซัน และยาซิง คณะจิตวิทยา

837 พุดตาน 1208 โซฟยาห มะรอเฮง คณะครุศาสตร

838 พุดตาน 1208 สินีนาฎ ถาอิ่นแกว คณะครุศาสตร

839 พุดตาน 1210 ปุณยานุช สุมะโน คณะนิติศาสตร

840 พุดตาน 1213 ธวัลรัตน ตะนัยศรี คณะสัตวแพทยศาสตร

841 พุดตาน 1215 ปราณี เรืองอรุณกิจ คณะรัฐศาสตร

842 พุดตาน 1217 พัณณิน สุรพัตร คณะสัตวแพทยศาสตร
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843 พุดตาน 1301 โชติมาศ เกตุรัตน คณะครุศาสตร

844 พุดตาน 1302 กรุณาพร ปานวรณ คณะวิทยาศาสตร

845 พุดตาน 1303 ธนีพร เทียนจวง คณะสถาปตยกรรมศาสตร

846 พุดตาน 1303 วิลาวัลย ทาปลัด คณะสหเวชศาสตร

847 พุดตาน 1303 ศิริวัฒนา สุวรรณนาคเวช คณะนิติศาสตร

848 พุดตาน 1304 วิสนีย จารัตน คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

849 พุดตาน 1304 ปยธิดา สวางแสง คณะครุศาสตร

850 พุดตาน 1304 สิษฐนี สนธยานานนท คณะวิศวกรรมศาสตร

851 พุดตาน 1305 สุทธินันทน ทองมาก คณะวิทยาศาสตร

852 พุดตาน 1305 กรรณิกา วรรณษา คณะเภสัชศาสตร

853 พุดตาน 1310 เอื้อมอรุณ สกุลเรืองศรี คณะรัฐศาสตร

854 พุดตาน 1310 พาตีเมาะ บากา คณะครุศาสตร

855 พุดตาน 1312 กนกอร ศรีรุจิทัศนากร คณะวิศวกรรมศาสตร

856 พุดตาน 1312 กัลยา กระออมแกว คณะสัตวแพทยศาสตร

857 พุดตาน 1313 พรรณวดี รันศรี คณะสัตวแพทยศาสตร

858 พุดตาน 1313 นงลักษณ ชะมะที คณะสหเวชศาสตร

859 พุดตาน 1313 ณัฐชยา ทาโน สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร

860 พุดตาน 1314 บังอร เฉลิมฉัตร คณะสหเวชศาสตร

861 พุดตาน 1316 สุชาดา พุทธอวยชัย คณะครุศาสตร

862 พุดตาน 1316 ประภาพร พงษโพธ์ิชัย คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

863 พุดตาน 1316 ธนภรณ พุดโมต สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร

864 พุดตาน 1317 สุปราณี เจริญเลิศจรรยา คณะครุศาสตร

865 พุดตาน 1317 กัลยาลักษณ กลมเกลี้ยง คณะสหเวชศาสตร
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