
ลําดับ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล คณะ/สํานัก ตึก/หอง/เตียง
1 5347003440 ไกรวิชญ สวางรัตน วิจัยทรัพยากรการเกษตร จําปา/201/A
2 5347008640 ชวิศ จําปาจี วิจัยทรัพยากรการเกษตร จําปา/202/A
3 5344132127 เอกชัย ทองขจร ครุศาสตร จําปา/203/B
4 5341612524 ณัชปกร นามเมือง รัฐศาสตร จําปา/203/D
5 5341420324 ธีรภัทร ศรัทธาสมบูรณ รัฐศาสตร จําปา/205/D
6 5347017240 ธีระวัฒน ไชยวุฒิ วิจัยทรัพยากรการเกษตร จําปา/206/A
7 5343537527 กีรติ กินร ครุศาสตร จําปา/207/B
8 5334619925 นรุตม พูลรส สถาปตยกรรมศาสตร จําปา/207/C
9 5341609724 โชติชนิต วรรณชิต รัฐศาสตร จําปา/208/D
10 5347024640 พัทธดนย มิสละ วิจัยทรัพยากรการเกษตร จําปา/209/A
11 5347028140 รัฐศักดิ์ ซ่ือสัตย วิจัยทรัพยากรการเกษตร จําปา/211/A
12 5334336225 หัสกร หิรัญสิริโชค สถาปตยกรรมศาสตร จําปา/211/C
13 5347033240 ศุภปริญณ รังกล่ิน วิจัยทรัพยากรการเกษตร จําปา/213/A
14 5343619327 ณัฐชนน หนูแดง ครุศาสตร จําปา/213/B
15 5343900627 อนุชิต โฉมศรี ครุศาสตร จําปา/213/D
16 5347034940 สถาพร กาใจ วิจัยทรัพยากรการเกษตร จําปา/214/A
17 5337014737 จักรพันธ เชาวนสุขุม สหเวชศาสตร จําปา/214/C
18 5333462423 เชิดพงศ อุบลบาน วิทยาศาสตร จําปา/214/D
19 5347036140 สุทิน กองคํา วิจัยทรัพยากรการเกษตร จําปา/215/A
20 5340264622 อรรถพล แยมบุรี อักษรศาสตร จําปา/215/B
21 5337216137 ชยกร แคยิหวา สหเวชศาสตร จําปา/215/C
22 5347039040 อดุลย ซาวโนไชย วิจัยทรัพยากรการเกษตร จําปา/216/A
23 5343631827 ทนงศักดิ์ พิทักษ ครุศาสตร จําปา/216/B
24 5337034237 ณัฐพงศ กาญจนาพงศาเวช สหเวชศาสตร จําปา/216/C
25 5343635327 ทัศนันท วุฒิชัย ครุศาสตร จําปา/217/B
26 5344409027 ทนงศักดิ์ ฟองแพร ครุศาสตร จําปา/218/B
27 5346759035 ปริญญา ทัศนมาศ ศิลปกรรมศาสตร จําปา/218/C
28 5333559723 ไตรภพ คงเสน วิทยาศาสตร จําปา/218/D

รายช่ือนิสิตชาย หอพักจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ผานโดยไมตองสัมภาษณ ป2554 
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29 5337409038 จักรพันธ ผิวบาง จิตวิทยา จําปา/301/A
30 5337039437 ตรองวิทย ภัทรสุมันต สหเวชศาสตร จําปา/301/C
31 5333453823 กฤตนัย เกียรติกองแกว วิทยาศาสตร จําปา/301/D
32 5336011632 จักรกฤษณ รมโพธ์ิชี ทันตแพทยศาสตร จําปา/302/A
33 5343651327 ธนายุทธ มาเอ่ียม ครุศาสตร จําปา/302/B
34 5345567729 ธันวา แผนสทาน เศรษฐศาสตร จําปา/303/D
35 5336094732 วรฉัตร นามังคละกุล ทันตแพทยศาสตร จําปา/304/A
36 5337320737 ปพน เลาหสินณรงค สหเวชศาสตร จําปา/304/C
37 5346044034 ชนะชัย บุญคง นิติศาสตร จําปา/305/A
38 5332017723 จิรวงศ ศรีสมบูรณ วิทยาศาสตร จําปา/305/D
39 5343678327 นันทวุฒิ สอนแกว ครุศาสตร จําปา/306/B
40 5343682827 นิพนธ อินทจันทร ครุศาสตร จําปา/307/B
41 5337077237 ภูริทัต แกวอาสา สหเวชศาสตร จําปา/307/C
42 5332721823 พงศธัชชัย ปณชัยบูรณพิภพ วิทยาศาสตร จําปา/307/D
43 5345146128 อดิศักดิ์ สวางศรี นิเทศศาสตร จําปา/308/A
44 5343696627 ปริวัฒน แสงไชย ครุศาสตร จําปา/308/B
45 5337086937 รามิล มาลาอี สหเวชศาสตร จําปา/308/C
46 5342423426 สุขสันต ประดับศรี พาณิชยศาสตรและการบัญชี จําปา/309/A
47 5332030823 ญาณพัฒน บุญนอม วิทยาศาสตร จําปา/309/C
48 5332084723 พงศ ผาลา วิทยาศาสตร จําปา/309/D
49 5336712933 ชัยนรินท โมทนะธนันตชัย เภสัชศาสตร จําปา/310/A
50 5343701027 ปญจพล บุลาลม ครุศาสตร จําปา/310/B
51 5345546529 ณัฐภูมิ สิทธ์ิขุนทด เศรษฐศาสตร จําปา/310/C
52 5337838539 อนันต จันทา วิทยาศาสตรการกีฬา จําปา/310/D
53 5336721533 ดนัย ยอมเท่ียงแท เภสัชศาสตร จําปา/311/A
54 5337076637 ภาณุรังษี วิวัฒโนดม สหเวชศาสตร จําปา/311/C
55 5336747933 ปริญญา เพ่ิมลาภ เภสัชศาสตร จําปา/312/A
56 5343710727 พชร ทองมวน ครุศาสตร จําปา/312/B
57 5337106837 สุวิจักขณ เจียรนัยเจริญ สหเวชศาสตร จําปา/312/D
58 5343711327 พชร สินสมรส ครุศาสตร จําปา/313/B
59 5337098437 ศุภชาติ สุขก่ํา สหเวชศาสตร จําปา/313/C
60 5341410024 เจนภพ วงศบุญ รัฐศาสตร จําปา/314/A
61 5341604524 จิระพงษ พุมไสว รัฐศาสตร จําปา/315/A
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62 5336705533 คนึงจิตร ทิศกูล เภสัชศาสตร จําปา/315/C
63 5343734827 พิทยา ระยับศรี ครุศาสตร จําปา/316/B
64 5333470423 ธนวรณ เพ่ิมพูล วิทยาศาสตร จําปา/316/D
65 5343746327 พุฒิพงศ สมบัติมี ครุศาสตร จําปา/317/B
66 5335623531 สุชาครีย วีระโจง สัตวแพทยศาสตร จําปา/317/C
67 5337713739 คชา คเชนชร วิทยาศาสตรการกีฬา จําปา/318/A
68 5337777939 พรพิทักษ วงศสุวรรณ วิทยาศาสตรการกีฬา จําปา/318/B
69 5336586133 อรชุน ศรีทวีพันธ เภสัชศาสตร จําปา/318/C
70 5333088423 ธีรวัฒน อ้ึงสิทธิพูนพร วิทยาศาสตร จําปา/318/D
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71 5340099422 ธนานนท นนทตุลา อักษรศาสตร จําป/202/A
72 5340248622 สุทธิพงษ ภิบาลวงษ อักษรศาสตร จําป/202/B
73 5337759639 นัฐพงษ สีพิกา วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/202/C
74 5333564823 นพรัตน เหลืองทองวัฒนา วิทยาศาสตร จําป/202/D
75 5330524121 อภิวัฒน ปานาราช วิศวกรรมศาสตร จําป/203/A
76 5330541821 อานนท เปนไทย วิศวกรรมศาสตร จําป/203/C
77 5345516729 คมสันต คําช่ัง เศรษฐศาสตร จําป/204/C
78 5343933327 อิสระพงศ บํารุงนา ครุศาสตร จําป/204/D
79 5336077032 ไพบูลย หนูวงศ ทันตแพทยศาสตร จําป/205/A
80 5343833227 วิศิษฏ ดูระยับ ครุศาสตร จําป/205/B
81 5340035222 เจม่ี เสนะวัต เอ้ียงสําอางค อักษรศาสตร จําป/205/C
82 5332074423 นวดล ทองตาลวง วิทยาศาสตร จําป/205/D
83 5345580829 ปริวัตร ปนคํา เศรษฐศาสตร จําป/206/A
84 5331018121 ณัฐวัตร อํานวยหาญ วิศวกรรมศาสตร จําป/206/B
85 5335510231 เกรียงไกร ธรรมศิลป สัตวแพทยศาสตร จําป/206/C
86 5335577331 พลกฤษณ อุทรักษ สัตวแพทยศาสตร จําป/206/D
87 5230021721 กฤษณ กูเกียรติโอฬาร วิศวกรรมศาสตร จําป/208/A
88 5230067621 จรัญ บุญเงิน วิศวกรรมศาสตร จําป/208/B
89 5230180821 ณัฐวัชร ประสพสุขโชค วิศวกรรมศาสตร จําป/208/C
90 5231711221 ปยนัฐ เวียงคํา วิศวกรรมศาสตร จําป/208/D
91 5143663727 ไพบูลย ม่ิงขวัญ ครุศาสตร จําป/209/A
92 5143634527 พงษพัฒน อสิพงษ ครุศาสตร จําป/209/C
93 5142035426 ธิติ โอสถากุล พาณิชยศาสตรและการบัญชี จําป/210/A
94 5131048821 รบ จงวรนนท วิศวกรรมศาสตร จําป/210/B
95 5343669727 นครินทร สุกใส ครุศาสตร จําป/210/C
96 5131056821 วิชชากร วงภูธร วิศวกรรมศาสตร จําป/210/D
97 5344112627 ฐาณรงค ทุเรียน ครุศาสตร จําป/215/A
98 5344130927 อิสรภาพ บุญทิน ครุศาสตร จําป/215/B
99 5337788839 ภุมเรศ กลัดกลีบ วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/215/C
100 5237830339 อนุวัฒน พรมโยธา วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/216/A
101 5337703439 กฤติน หลอจันอัด วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/216/B
102 5337730339 ณัฐพงษ สายริยา วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/216/D
103 5143656327 พีรวัฒน ชลเจริญ ครุศาสตร จําป/217/A
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104 5337727539 ณัฐปคัลภ กลีบบัว วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/217/C
105 5344124127 ศักดิ์นรินทร ปนใจกุล ครุศาสตร จําป/217/D
106 5344119027 ปยะ จงรอบคอบ ครุศาสตร จําป/218/A
107 5283427627 วิธวรรธน สีช่ืน ครุศาสตร จําป/218/B
108 5137786339 ไมตรี กุหลาบขาว วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/219/B
109 5237815039 ศราวุฒิ มาสุข วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/219/D
110 5344105227 คริสตมาส ศรีแกวใส ครุศาสตร จําป/224/C
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111 5343726827 พลวิทย วิสมกา ครุศาสตร จําป/301/A
112 5344125827 สรศักดิ์ ศรีนารักษ ครุศาสตร จําป/301/B
113 5336123232 เสฐียรพงษ เกษร ทันตแพทยศาสตร จําป/301/D
114 5230919321 สุภกิณห ไพรสิงห วิศวกรรมศาสตร จําป/302/A
115 5236506933 กิตติเชษฐ ล้ิมวิไลรัตนา เภสัชศาสตร จําป/302/B
116 5230215121 ธนพล ญาณวีรศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร จําป/303/B
117 5241619924 ตฤณ แพเขียว รัฐศาสตร จําป/303/C
118 5346019334 คมชาญ ล้ิมเทียมเจริญ นิติศาสตร จําป/303/D
119 5230254621 ธีรนันท ปนใจลือ วิศวกรรมศาสตร จําป/304/D
120 5130312221 ปตินันท ปญญะโส วิศวกรรมศาสตร จําป/305/A
121 5135576531 พรปวีณ ชินะกุล สัตวแพทยศาสตร จําป/305/C
122 5245055628 ธิติวัฒน ปรารถนาดี นิเทศศาสตร จําป/306/A
123 5232963223 วรวิทย เพ็งหนู วิทยาศาสตร จําป/306/B
124 5230205921 ธนกร คําเฝา วิศวกรรมศาสตร จําป/306/D
125 5342896626 วิศรุต ใจบุญ พาณิชยศาสตรและการบัญชี จําป/308/A
126 5341016524 ฐนกร เจริญสุข รัฐศาสตร จําป/308/B
127 5341437024 ภัทรชนน ใจวงคษา รัฐศาสตร จําป/308/D
128 5236775333 ชยากร ศรีมาลัย เภสัชศาสตร จําป/309/A
129 5241611824 ชลธิศ เจียมจิตพลชัย รัฐศาสตร จําป/309/B
130 5233114023 พรดนัย สารธนายุต วิทยาศาสตร จําป/309/C
131 5230027521 กษิดิ์เดช ทองนุน วิศวกรรมศาสตร จําป/309/D
132 5231042021 ภัทรวุฒิ มาลีหวล วิศวกรรมศาสตร จําป/310/A
133 5240001822 จิณวัฒน แกนเมือง อักษรศาสตร จําป/310/D
134 5237067937 แพน ธะนนไชย สหเวชศาสตร จําป/317/A
135 5235562831 บรรชา กาฬภักดี สัตวแพทยศาสตร จําป/317/B
136 5233074523 ชัยวัฒน ทองสุกใส วิทยาศาสตร จําป/317/C
137 5245138028 สุวรรณ รัตนาแพง นิเทศศาสตร จําป/317/D
138 5137264037 อัครชัย พรหมจันทร สหเวชศาสตร จําป/318/B
139 5135633631 อนุรักษ ติ๊บบู สัตวแพทยศาสตร จําป/318/C
140 5133468023 นาถ หนูดี วิทยาศาสตร จําป/318/D
141 5337306037 จตุพงษ แกววัน สหเวชศาสตร จําป/319/C
142 5337060537 ปยะพงษ พูลชวย สหเวชศาสตร จําป/319/D
143 5135546731 ธงชัย เกษเสนา สัตวแพทยศาสตร จําป/321/A
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144 5137091837 วิชชากร ศิริภักดิ์ สหเวชศาสตร จําป/321/B
145 5137737639 ณัฐวุฒิ ฉิมมา วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/321/C
146 5137067837 ไพศาล ทาโบราณ สหเวชศาสตร จําป/321/D
147 5337333937 อนิรุต เกปน สหเวชศาสตร จําป/322/A
148 5337283137 อัฎฮา สุมาลี สหเวชศาสตร จําป/322/B
149 5330369221 ยาซีน ยุโสป วิศวกรรมศาสตร จําป/323/A
150 5342441726 อนุวัฒน คําแกว พาณิชยศาสตรและการบัญชี จําป/323/B
151 5330387521 วรทัต หงษทอง วิศวกรรมศาสตร จําป/323/C
152 5342391026 วิษณุ มณียศ พาณิชยศาสตรและการบัญชี จําป/323/D
153 5330207221 ธัญ เมฆรักษาวนิช วิศวกรรมศาสตร จําป/324/B
154 5330911321 นนทวัฒน เกษร วิศวกรรมศาสตร จําป/324/D
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155 5241428324 บุญโญฬาร ภิรมย รัฐศาสตร จําป/401/A
156 5230478921 วันเฉลิม เตรียมลํ้าเลิศ วิศวกรรมศาสตร จําป/401/B
157 5241040424 มิตรชาย มีอ่ิม รัฐศาสตร จําป/401/D
158 5331036421 ปรัชญา วงษจงรัก วิศวกรรมศาสตร จําป/403/C
159 5331035821 ปรมัตถ ชนบดีเฉลิมรุง วิศวกรรมศาสตร จําป/403/B
160 5330283921 ปุญญพัฒน จตุรวิธวงศ วิศวกรรมศาสตร จําป/404/A
161 5330901021 พรประคัลภ เกิดนวล วิศวกรรมศาสตร จําป/404/B
162 5330192421 ธนภัทร ชอไชยกุล วิศวกรรมศาสตร จําป/404/D
163 5237769839 ประพันธ ชัยหงษ วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/405/A
164 5233713923 อิสระพงศ จิโรจนวงศ วิทยาศาสตร จําป/405/B
165 5237704039 กฤษณะ ศรีดี วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/405/C
166 5237767539 ปฏิพัทธ โพธิสาร วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/406/C
167 4935627331 สุทธิพงศ อุบล สัตวแพทยศาสตร จําป/408/A
168 4935653631 เอกภูมิ สะอาด สัตวแพทยศาสตร จําป/408/B
169 5330314721 พานุวัฒน ปาลี วิศวกรรมศาสตร จําป/408/C
170 5232727523 ภูวินท สามเพชรเจริญ วิทยาศาสตร จําป/409/C
171 5230572121 สุเมธ วรรณวิเศษ วิศวกรรมศาสตร จําป/410/A
172 5230596221 อภิชาติ อินธิปก วิศวกรรมศาสตร จําป/410/B
173 5245576229 ธีระยุทธ ชุดพิมาย เศรษฐศาสตร จําป/410/C
174 5245126528 ศิรศิษฐ ชุมนาค นิเทศศาสตร จําป/410/D
175 5330354821 ภูมิ เจียมธีรสกุล วิศวกรรมศาสตร จําป/414/A
176 5241650224 วีรภัทร สุวรรณธาดา รัฐศาสตร จําป/414/B
177 5241602124 กฤศ อินทรามาลัย รัฐศาสตร จําป/414/D
178 5243635227 สุรักษ สุทธิพิบูลย ครุศาสตร จําป/415/B
179 5241043324 รัฐพล ประถมวงษ รัฐศาสตร จําป/415/D
180 5331053021 ภูวิศ ไชยวรรณ วิศวกรรมศาสตร จําป/416/A
181 5243632327 สุภชิต ผดุงผล ครุศาสตร จําป/417/A
182 5133717323 อลงกต ฤทธิเดช วิทยาศาสตร จําป/417/D
183 5137715839 จาตุรนต อนขวัญเมือง วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/419/B
184 5043555527 นรินทร บุญธรรมพาณิชย ครุศาสตร จําป/421/C
185 5035566131 ธีรพงษ พรมปญญา สัตวแพทยศาสตร จําป/423/C
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186 5245694629 อนุรักษ จันเครื่อง เศรษฐศาสตร จําป/502/A
187 5043538927 ทศพล เวชกามา ครุศาสตร จําป/503/B
188 5230801921 กฤษฎา แสนสมบูรณ วิศวกรรมศาสตร จําป/504/A
189 5043534327 ดนัย ศรีเกตุสุข ครุศาสตร จําป/504/B
190 5043563527 ปริญวัฒน ถมกระจาง ครุศาสตร จําป/504/C
191 5145684229 อลงกต กันคํา เศรษฐศาสตร จําป/504/D
192 5243904027 ชัยวัฒน บุญญัติศักดิ์ ครุศาสตร จําป/505/A
193 5236018032 เฉลิมเกียรติ ดวงลา ทันตแพทยศาสตร จําป/505/C
194 5230287321 นิรันดร จันดาเบา วิศวกรรมศาสตร จําป/506/A
195 5232747023 อิทธิพล ดวงภักดี วิทยาศาสตร จําป/506/C
196 5334025025 ธนวรรธก คชคิรี สถาปตยกรรมศาสตร จําป/506/D
197 5043848427 บุญฤทธ์ิ บุญมา ครุศาสตร จําป/509/A
198 5143761527 อดิเทพ มโนนะที ครุศาสตร จําป/509/C
199 5335625831 สุชาติ พรมอาย สัตวแพทยศาสตร จําป/510/B
200 5130050821 เกรทบดินทร บูรณรัชดา วิศวกรรมศาสตร จําป/516/C
201 5143573927 ทรงพล หม่ันประสงค ครุศาสตร จําป/518/A
202 5137806239 ศราวุฒิ โภคา วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/518/C
203 5343791527 ราชันย ปนสุรินทร ครุศาสตร จําป/519/C
204 5131837621 อภิเดช ไชยโพธ์ิ วิศวกรรมศาสตร จําป/521/C
205 5330903321 กวิศ แซตั้ง วิศวกรรมศาสตร จําป/522/A
206 5135587431 ภาณุพงศ อัจฉริยศักดิ์ชัย สัตวแพทยศาสตร จําป/522/B
207 5232721723 ปยพันธ ชายะพันธุ วิทยาศาสตร จําป/522/C
208 5137245137 พิษณุ ล้ีประเสริฐ สหเวชศาสตร จําป/522/D
209 5246551735 กฤติพงษ ทองเนื้อดี ศิลปกรรมศาสตร จําป/523/A
210 5143737527 สิทธิกร สัมพันธกาญจน ครุศาสตร จําป/523/C
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211 5237330937 วีรยุทธ สงวนรัมย สหเวชศาสตร จําป/602/B
212 5237023237 เทิดศักดิ์ สุธาตุ สหเวชศาสตร จําป/602/D
213 5146861135 ณรงคฤทธ์ิ เชาวกรรม ศิลปกรรมศาสตร จําป/603/A
214 5146884635 อรรถพล เพชรูจี ศิลปกรรมศาสตร จําป/603/B
215 5141054124 สุรศักดิ์ ชะวะวุฒโท รัฐศาสตร จําป/604/D
216 5232179623 สถาพร บุตรน้ําเพ็ชร วิทยาศาสตร จําป/605/C
217 5230444521 วรจักร จันทรแวน วิศวกรรมศาสตร จําป/606/D
218 5330123121 ฐิติพงศ ล้ิมประเสริฐ วิศวกรรมศาสตร จําป/610/A
219 5333570523 ปริญญา รักประทุม วิทยาศาสตร จําป/611/B
220 5133276923 พงศเพชร หลีอาภรณ วิทยาศาสตร จําป/611/C
221 5333573423 พิชญทักษ ผลรอด วิทยาศาสตร จําป/611/D
222 5345052828 ธนชิต ปริยธาดา นิเทศศาสตร จําป/615/A
223 5237092537 สันทาน บุญมี สหเวชศาสตร จําป/615/B
224 5237044437 ปญญา วีรวัฒกพงศ สหเวชศาสตร จําป/615/D
225 5232916823 ชัชนากรณ ภีระคํา วิทยาศาสตร จําป/616/D
226 5333371023 นรุตมชัย สินธุวาทิน วิทยาศาสตร จําป/618/A
227 5036666433 เสกสรรค เทวา เภสัชศาสตร จําป/618/D
228 5233386323 ภูริช ขาวสะอาด วิทยาศาสตร จําป/619/A
229 5236098132 ภูไกร เองฉวน ทันตแพทยศาสตร จําป/619/B
230 5243515627 คมกริช อินนะไชย ครุศาสตร จําป/619/D
231 5243813627 ปฐมฤกษ เผือกผุด ครุศาสตร จําป/622/A
232 5243620827 ศิริเดช เทพศิริ ครุศาสตร จําป/622/C
233 5137713539 จักรี อยาเสียสัตย วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/623/A
234 5237035837 นภา นาชิน สหเวชศาสตร จําป/623/B
235 5337454138 ปณณวัฒน ชาญวิชา จิตวิทยา จําป/623/C
236 5230054421 เกลียวฟาง มวงสวน วิศวกรรมศาสตร จําป/624/A
237 5237762339 นภัส สังขทอง วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/624/B
238 5237727439 ชลวัฒน โพธ์ิดวง วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/624/C
239 5137232037 ธีรกร สิงหสุวรรณ สหเวชศาสตร จําป/624/D
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240 5130067521 จตุพร แกวออน วิศวกรรมศาสตร จําป/701/A
241 5137760039 ปยะณัฐ เช้ือบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/701/B
242 5137816539 กฤตกร เจริญรัมย วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/701/C
243 5135529031 ไชยยันต แกวผลึก สัตวแพทยศาสตร จําป/701/D
244 5335206530 มณเฑียร คนึงบุตร แพทยศาสตร จําป/702/C
245 5330544721 อานันท ประเสริฐรุงเรือง วิศวกรรมศาสตร จําป/703/A
246 5236001232 กนกเทพ แจมสาคร ทันตแพทยศาสตร จําป/703/B
247 5130500921 วีรพงศ สุขยศ วิศวกรรมศาสตร จําป/705/A
248 5330119721 ญาณพล ศรีพฤทธ์ิเกียรติ วิศวกรรมศาสตร จําป/708/A
249 5043845527 นฤนันท สินฝาด ครุศาสตร จําป/710/A
250 5132004323 กรัณฑ วังไพบูลย วิทยาศาสตร จําป/710/B
251 5135645131 เอกพล เตืองพลกรัง สัตวแพทยศาสตร จําป/710/D
252 5136567033 ธนากร อินทรักษ เภสัชศาสตร จําป/711/A
253 5130508021 ศรัญยู อินทรสุข วิศวกรรมศาสตร จําป/711/C
254 5136707633 อานนท วาจาพรศิริสุข เภสัชศาสตร จําป/711/D
255 5233065923 เขมกร โกมลศิริสุข วิทยาศาสตร จําป/714/A
256 5341056624 วีระวัฒน ชายสวัสดิ์ รัฐศาสตร จําป/714/C
257 5233699823 วิสิทธ์ิ กาญจนฐม วิทยาศาสตร จําป/716/A
258 5237708539 กิตติธัช สุขสบาย วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/716/D
259 5132152523 กรรวัษณพงศ รัฐวรวงศ วิทยาศาสตร จําป/717/B
260 5332161323 อวิรุทธ ปรีชา วิทยาศาสตร จําป/718/A
261 5044422927 สันติ วิลัยสูงเนิน ครุศาสตร จําป/718/D
262 5132713623 ตะวัน สัญญา วิทยาศาสตร จําป/719/A
263 5331019821 ณัฐวุฒิ คิดดี วิศวกรรมศาสตร จําป/719/B
264 5241036024 ภานุวัฒน วิปุลากร รัฐศาสตร จําป/719/D
265 5043859327 พงษพัฒน สมณะคีรี ครุศาสตร จําป/724/D
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266 5232638323 วุฒิไกร กาตาสาย วิทยาศาสตร จําป/801/B
267 5234035225 นฤดล วังธนู สถาปตยกรรมศาสตร จําป/802/C
268 5343821727 วิชชา ผาสุข ครุศาสตร จําป/804/B
269 5233108223 ประพันธ จั่นประดับ วิทยาศาสตร จําป/806/B
270 5131722021 ยุทธพร บานเย็น วิศวกรรมศาสตร จําป/808/D
271 5244527327 สันติ วงคไชยา ครุศาสตร จําป/809/B
272 5237018137 ณัฐพจน พระฉาย สหเวชศาสตร จําป/810/A
273 5140109922 ปฐวี อินทรอภัยพงษ อักษรศาสตร จําป/816/A
274 5133167123 อธิป อนุพันธ วิทยาศาสตร จําป/816/B
275 5140166622 รณกร เจียมศิริอังกูร อักษรศาสตร จําป/816/C
276 5341638924 พิชาญ ศิลากุล รัฐศาสตร จําป/817/A
277 5140523022 เสฎฐวุฒิ บํารุงกุล อักษรศาสตร จําป/818/A
278 5343871027 สุทธิเกียรติ เพ่ิมขึ้น ครุศาสตร จําป/819/B
279 5130465621 วรวุฒิ แผนศิลา วิศวกรรมศาสตร จําป/819/C
280 5035516831 เกียรติศักดิ์ พิมพจอง สัตวแพทยศาสตร จําป/822/B
281 5236558533 พศวัต ฉายประยูรโกศล เภสัชศาสตร จําป/823/C
282 5143590527 นพดล อารมณรัตน ครุศาสตร จําป/824/B
283 5342722026 จักรกฤษณ ไกรเกรอะ พาณิชยศาสตรและการบัญชี จําป/824/C
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284 5133115523 พรเทพ พราหมณนอย วิทยาศาสตร จําป/901/A
285 5143747827 สุทธิชาติ เปรมกมล ครุศาสตร จําป/901/B
286 5130250021 ธัชนนท ชุมแอน วิศวกรรมศาสตร จําป/901/D
287 5243533927 ชานนท รักปรางค ครุศาสตร จําป/902/A
288 5237739039 ณัฏฐธเนศ บรรจง วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/905/A
289 5232138923 ภูริลาภ ศรีปฐมณรงค วิทยาศาสตร จําป/905/B
290 4935517031 กิติคุณ อุดม สัตวแพทยศาสตร จําป/905/C
291 5133303123 อดิศร แซล้ี วิทยาศาสตร จําป/906/B
292 5232910023 จักรพันธ แสนดวง วิทยาศาสตร จําป/909/A
293 5136640133 เมธัส เฮวสุวรรณ เภสัชศาสตร จําป/910/A
294 5035565531 ธานินทร มุละสีวะ สัตวแพทยศาสตร จําป/910/C
295 5036662933 สุทธิพงษ วงษอินทร เภสัชศาสตร จําป/911/A
296 5243634627 สุรศักดิ์ เจิมพันธนิตย ครุศาสตร จําป/914/A
297 5243514027 เกียรติภูมิ ผลแกว ครุศาสตร จําป/914/C
298 5232984423 อาทิตย อาจอักษร วิทยาศาสตร จําป/915/A
299 5143754127 สุรศักดิ์ คําพุทธ ครุศาสตร จําป/916/B
300 5145041728 ทักษดนัย ไชยลังกา นิเทศศาสตร จําป/918/A
301 5243539727 ณรงคฤทธ์ิ โฮงจิก ครุศาสตร จําป/919/C
302 5233083123 ณัฐพงษ ปนยะ วิทยาศาสตร จําป/922/D
303 5146124334 พันธิตร ทองกล่ัน นิติศาสตร จําป/923/A
304 5136529233 ชลิต พันธกิตติกุล เภสัชศาสตร จําป/923/B
305 5132909323 เจริญธรรม บริสุทธ์ิ วิทยาศาสตร จําป/923/C
306 5136515433 เกรียงไกร แกวชัยภูมิ เภสัชศาสตร จําป/923/D
307 5143561327 ณรงคศักดิ์ หงษตะนุ ครุศาสตร จําป/924/A
308 5044409827 นิรุตติ์ หนักเพ็ชร ครุศาสตร จําป/924/B
309 5143704827 วราวุธ หมุนโย ครุศาสตร จําป/924/D
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310 5346767035 วทัญู ดิษสระ ศิลปกรรมศาสตร จําป/1001/B
311 5346763535 พสิษฐ วิสัยกลา ศิลปกรรมศาสตร จําป/1002/B
312 5133658023 ชินวัตร นวลพรหม วิทยาศาสตร จําป/1002/D
313 5043580127 พิชนก จําปาทอง ครุศาสตร จําป/1003/D
314 5244412827 นรินทร ประเทศ ครุศาสตร จําป/1008/A
315 5345595229 พลากร บุญนอย เศรษฐศาสตร จําป/1008/B
316 5034072225 วิษณุ หอมนาน สถาปตยกรรมศาสตร จําป/1008/C
317 5237820039 สงกรานต บุญมีเกียรติ วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/1009/B
318 5144402427 จักรพงษ สมพร ครุศาสตร จําป/1009/D
319 5133464523 ทัฐชวิน แสงศรี วิทยาศาสตร จําป/1010/A
320 5037754139 ถวิล ปญญา วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/1010/B
321 5232205223 อภิสิทธ์ิ อยูเมือง วิทยาศาสตร จําป/1010/D
322 5141650124 อนุชิต บุตดี รัฐศาสตร จําป/1014/A
323 5130317421 ปรวิทย ริญญา วิศวกรรมศาสตร จําป/1014/B
324 5141008324 จีรวัฒน บํารุงหมู รัฐศาสตร จําป/1014/C
325 5137742739 ธนิกร ไชยศรีษะ วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/1015/A
326 5135629131 สุรศักดิ์ ใจเท่ียง สัตวแพทยศาสตร จําป/1016/D
327 5344104627 คมกฤษดา ชุมโคตร ครุศาสตร จําป/1018/B
328 5143765027 อนุรักษ อินโองการ ครุศาสตร จําป/1018/C
329 5143812927 สุพิสัณห ฝกฝน ครุศาสตร จําป/1018/D
330 5132063323 ณัฐภพ หนูทวน วิทยาศาสตร จําป/1019/C
331 5345654629 สมยศ แซเลา เศรษฐศาสตร จําป/1024/D
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332 5133553723 กิตติพงษ มินทะนา วิทยาศาสตร จําป/1101/B
333 5145602829 พงษศัลย ศัลยกําธร เศรษฐศาสตร จําป/1102/A
334 5130524021 ศิวัช บุญถนอม วิศวกรรมศาสตร จําป/1102/B
335 5132921823 ตอพงศ อธิกวิริยะกุล วิทยาศาสตร จําป/1102/D
336 5142795726 นิธิศ ธรรมแสงอดิภา พาณิชยศาสตรและการบัญชี จําป/1103/A
337 5143558527 ซุฟยาน สินา ครุศาสตร จําป/1104/C
338 5132139423 ยุทธกิจ คูณทรัพย วิทยาศาสตร จําป/1105/D
339 5133139623 วาริช บุญผองเสถียร วิทยาศาสตร จําป/1106/A
340 5237089737 ษมา แสนสุข สหเวชศาสตร จําป/1106/C
341 5130275721 นพนันท พรรณขาม วิศวกรรมศาสตร จําป/1108/C
342 5130617721 อรุณโรจน ทองโอ วิศวกรรมศาสตร จําป/1110/C
343 5137808539 ศิวณัติ เพชรยอย วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/1115/B
344 5043524027 ชัยณรงค จิตอารี ครุศาสตร จําป/1115/D
345 5132559323 อนุวัฒน กองกอ วิทยาศาสตร จําป/1116/C
346 5137725039 ชาญชัย มวงดี วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/1117/A
347 5137732439 ณัฐพล กระจางโพธ์ิ วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/1117/B
348 5131804921 จักรพงศ คําศรี วิศวกรรมศาสตร จําป/1118/B
349 5133587023 สุภกุญช พนาสวัสดิ์วงศ วิทยาศาสตร จําป/1119/D
350 5143529327 จักรกฤษณ ฉายสีศิริ ครุศาสตร จําป/1121/A
351 5133567523 นพดล กํานิจอุย วิทยาศาสตร จําป/1122/A
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352 5236811233 พีรพัฒน ทรัพยพฤทธิกุล เภสัชศาสตร จําป/1201/B
353 5337222937 ณรงคศักดิ์ เอิบพบ สหเวชศาสตร จําป/1204/A
354 5135636531 อภิวัฒน แจมเช้ือ สัตวแพทยศาสตร จําป/1204/B
355 5236051632 ถิระ ฟาเรืองแสง ทันตแพทยศาสตร จําป/1204/C
356 5346089234 ธนบดี ภาคพิชัย นิติศาสตร จําป/1204/D
357 5141229724 พิชชาพงศ ทองเพ็ญ รัฐศาสตร จําป/1205/A
358 5230165421 ณัฐดนัย อิทธิวณิชย วิศวกรรมศาสตร จําป/1206/A
359 5145136728 พงษกฤต ศรีพล นิเทศศาสตร จําป/1206/B
360 5343854427 สันติ อุตรธิยางค ครุศาสตร จําป/1208/A
361 5146190734 สิทธิชัย เมืองแกว นิติศาสตร จําป/1208/C
362 5146220934 อิทธิชัย รามสูต นิติศาสตร จําป/1208/D
363 5337728139 ณัฐพงศ จันทะดี วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/1209/D
364 5241203424 กรีฑา ถิระวัฒนทยาวัต รัฐศาสตร จําป/1210/A
365 5236784033 ณัฐพล ไทยอุดมทรัพย เภสัชศาสตร จําป/1210/B
366 4935648531 อลงกรณ เจริญธนวุฒิ สัตวแพทยศาสตร จําป/1211/A
367 5136591033 น้ําเต สีหมากสุก เภสัชศาสตร จําป/1214/C
368 5033463823 ณัฐพล บัณฑิตเสน วิทยาศาสตร จําป/1215/A
369 4936018332 ชวัล เสเกกุล ทันตแพทยศาสตร จําป/1215/C
370 5043623527 วีรพล เทพบรรหาร ครุศาสตร จําป/1215/D
371 5043834627 ไตรภพ ราชสันเทียะ ครุศาสตร จําป/1216/A
372 5236800333 บุลกิต ประดิษฐ เภสัชศาสตร จําป/1217/A
373 5236792033 ธีระพงศ วงศษา เภสัชศาสตร จําป/1218/A
374 5340108422 นรา โพธ์ิศรีมาตย อักษรศาสตร จําป/1218/D
375 5346160034 พรรษวุฒิ ปูชนียกุล นิติศาสตร จําป/1222/D
376 5143756427 สุวัชชัย แกวนุช ครุศาสตร จําป/1223/B
377 5132729723 พชพล คําภีระ วิทยาศาสตร จําป/1223/C
378 5134623125 วัชระ แกลวกลา สถาปตยกรรมศาสตร จําป/1224/A
379 5137263437 อภิวัฒน สีถาการ สหเวชศาสตร จําป/1224/B
380 5133563023 ธณัฐ ยี่หรา วิทยาศาสตร จําป/1224/C
381 5137075837 มานพ นนทวงษ สหเวชศาสตร จําป/1224/D
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382 5346239034 ศรีพล คงวชิรฉัตร นิติศาสตร จําป/1301/C
383 5346284234 อาณัติ อ้ิงจะนิล นิติศาสตร จําป/1302/A
384 5330810621 ชวิทย คูณคํา วิศวกรรมศาสตร จําป/1302/B
385 5346086334 ทัตเทพ นาคประสงค นิติศาสตร จําป/1302/D
386 5170555021 ชนุดม เมืองฉิม วิศวกรรมศาสตร จําป/1303/B
387 5345573429 นาฏวศิน สิงหปอม เศรษฐศาสตร จําป/1303/C
388 5144617027 รัชกรานต พินทอง ครุศาสตร จําป/1305/A
389 5170570321 ไตรรัตน กุลศิริวิวัฒน วิศวกรรมศาสตร จําป/1308/C
390 5330076321 จิรัฏฐ สําราญสุข วิศวกรรมศาสตร จําป/1309/A
391 5335023030 กุลภัทร กล่ินหอม แพทยศาสตร จําป/1309/B
392 5378633939 อมรเทพ วันดี วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/1314/A
393 5378631639 อภิโชติ วงศชดชอย วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/1314/C
394 5270468121 ฤทธิไกร นามมูลสินธุ วิศวกรรมศาสตร จําป/1315/C
395 5342707726 กฤตานน กุลจิตติสุธีพร พาณิชยศาสตรและการบัญชี จําป/1315/D
396 5378615639 ณัฐสิทธ เกตุแกน วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/1316/B
397 5378613339 ฐาปนวัฒน สุขปาละ วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/1316/D
398 5378612739 ไชยวัฒน นามบุญลือ วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/1317/D
399 5140626022 รณชัย เครือซาว อักษรศาสตร จําป/1318/A
400 5378608239 กิจจาภาส ศรีสถาพร วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/1318/B
401 5137256037 วุฒิเกรียง สอดทรัพย สหเวชศาสตร จําป/1318/D
402 5180198222 วรพล ผสมทรัพย อักษรศาสตร จําป/1321/A
403 5378607639 กิจจา ถนอมสิงหะ วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/1321/C
404 5280136422 ดํารงค นันทผาสุข อักษรศาสตร จําป/1322/A
405 5284214427 ชัยวัฒน หฤทัยพันธ ครุศาสตร จําป/1323/A
406 5272463323 พุทธา สักกะพลางกูร วิทยาศาสตร จําป/1323/C
407 5272632023 อานนท เดชะศิริพงษ วิทยาศาสตร จําป/1324/B
408 5337741239 ทรัพยทวี โพธ์ิใคร วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/1324/C
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409 5340303422 โสรัตน ขันตี อักษรศาสตร จําป/1401/A
410 5283325227 เฉลิมวุฒิ ศุภสุข ครุศาสตร จําป/1402/A
411 5287794620 ปยพัทธ ปนออน บัณฑิตวิทยาลัย จําป/1402/C
412 5377206437 ภากร สนิทรัมย สหเวชศาสตร จําป/1403/C
413 5337729839 ณัฐพงศ สารบุตร วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/1406/A
414 5337842039 อรรถพงษ ติฐานะ วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/1409/D
415 5272683023 ประเสริฐ ศรประสิทธ์ิ วิทยาศาสตร จําป/1410/B
416 5185181429 สรรพศักดิ์ ชัชวาลย เศรษฐศาสตร จําป/1410/C
417 5272514723 ลัญจกร อมรกิจบํารุง วิทยาศาสตร จําป/1415/B
418 5278960039 สุทธิกร อาภานุกูล วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/1415/C
419 5170425021 ภาณุวัฒน อังคสุรักษ วิศวกรรมศาสตร จําป/1416/A
420 5278646039 ภาณุพงษ จําปา วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/1416/B
421 5280719324 เพ่ิมพล กันเทพา รัฐศาสตร จําป/1416/C
422 5330902721 กฤษณทัต ยินดี วิศวกรรมศาสตร จําป/1417/D
423 5344118427 ปวีร มวงช่ืน ครุศาสตร จําป/1418/A
424 5381767726 จักรกฤษณ ศรีทองดี พาณิชยศาสตรและการบัญชี จําป/1418/B
425 5172298023 ทศพร จุลพันธ วิทยาศาสตร จําป/1418/C
426 5273873123 อาทิตย เนื่องอุดม วิทยาศาสตร จําป/1418/D
427 5343881327 สุภรุจ ยอดดําเนิน ครุศาสตร จําป/1419/D
428 5383366027 พงศพรหม พรเพ่ิมพูน ครุศาสตร จําป/1421/A
429 5376119332 บัญชา พรสุขศิริ ทันตแพทยศาสตร จําป/1421/B
430 5272650323 พีรพล เรืองวิไลรัตน วิทยาศาสตร จําป/1421/D
431 5272482223 ภูเบศวร รัตนตรัยเสถียร วิทยาศาสตร จําป/1422/D
432 5383374027 พินิจ อินตา ครุศาสตร จําป/1423/A
433 5272223023 กิตติพงษ สานุวงษ วิทยาศาสตร จําป/1423/B
434 5342793626 ธนาวุฒิ ปองโพนทอง พาณิชยศาสตรและการบัญชี จําป/1424/B
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