
 
ประกาศ   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เรื่อง  รายชื่อนิสิตใหมระดับปริญญาตรีท่ีผานการคัดเลือกเขาพักในหอพักนิสิตหญิง  
ปการศึกษา  2554 

......................................................... 
                  ดวยบัดนี้   คณะกรรมการบริหารหอพักนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ไดพิจารณาคัดเลือกนิสิต 
ระดับปริญญาตรีที่มีความประสงคจะเขาพักตอในหอพักนิสิตหญิง ปการศึกษา 2554 เรียบรอยแลวจึงประกาศ
ใหนิสิตท่ีมีรายชื่อดังตอไปนี้ ไดรับสิทธิ์เขาพักในหอพักนิสิตหญิง 

1. นางสาวกมลวรรณ พลับจีน คณะครุศาสตร 5043503927 
2. นางสาวคอลีเยาะ แวนาแว คณะครุศาสตร 5043510227 
3. นางสาวจันจิรา ลอมสุภา คณะครุศาสตร 5043513127 
4. นางสาวชารีฟาฮ ปทาน คณะครุศาสตร 5043525727 
5. นางสาวชุลีพร มาศจด คณะครุศาสตร 5043526327 
6. นางสาวนริศรา ไชยสงคราม คณะครุศาสตร 5043556127 
7. นางสาวนูรีดา อาแซ คณะครุศาสตร 5043559027 
8. นางสาวปารวี เพ็ญศิริ คณะครุศาสตร 5043565827 
9. นางสาวพจณีย บุญแจม คณะครุศาสตร 5043571527 
10. นางสาวพนิดา พานิชวัฒนะ คณะครุศาสตร 5043572127 
11. นางสาวพรพิมล คอมสิงห คณะครุศาสตร 5043574427 
12. นางสาวพัชราภรณ กุณสิทธิ ์ คณะครุศาสตร 5043578027 
13. นางสาวพิชญา กิตติฉัตรกุล คณะครุศาสตร 5043579627 
14. นางสาวพีชาณิกา เพชรสังข คณะครุศาสตร 5043582427 
15. นางสาวพุทธชาติ ปรางชัยภูมิ คณะครุศาสตร 5043583027 
16. นางสาวไพลินรักษ กุณสิทธิ ์ คณะครุศาสตร 5043585327 
17. นางสาวมนัสสิริ อินทรสวาท คณะครุศาสตร 5043598527 
18. นางสาวคอดีเยาะ สาแม คณะครุศาสตร 5043600027 
19. นางสาววรรณนิศา บรรจงรอด คณะครุศาสตร 5043611027 
20. นางสาววรัญญา แดงสนิท คณะครุศาสตร 5043615527 
21. นางสาววิจิตรา สีสด คณะครุศาสตร 5043619027 
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22. นางสาวศศิลัดดา มีจังหาร คณะครุศาสตร 5043627027 
23. นางสาวศุภลักษณ ครุฑคง คณะครุศาสตร 5043629327 
24. นางสาวสมฤดี คุมบุญ คณะครุศาสตร 5043633827 
25. นางสาวสรวีย ศิริพิลา คณะครุศาสตร 5043634427 
26. นางสาวสาวิตรี ภูผาแนบ คณะครุศาสตร 5043636727 
27. นางสาวสาวิตรี มูลสุวรรณ คณะครุศาสตร 5043637327 
28. นางสาวสุดารัตน พ่ึงน้ํา คณะครุศาสตร 5043639627 
29. นางสาวสุพัตรา ไทยกุล คณะครุศาสตร 5043640127 
30. นางสาวสุรียพร อินไชย คณะครุศาสตร 5043645327 
31. นางสาวจรรจิรา บัวจันทร คณะครุศาสตร 5043812827 
32. นางสาวจุฑามาศ นกนอย คณะครุศาสตร 5043815727 
33. นางสาวตรีชฎา มงคลกิจ คณะครุศาสตร 5043832327 
34. นางสาววนิดา แดนดี คณะครุศาสตร 5043882727 
35. นางสาวสมฤทัย เฟองคณะ คณะครุศาสตร 5043894227 
36. นางสาวกนกวรรณ ยมจันทร คณะครุศาสตร 5143501727 
37. นางสาวกมลรัตน จันทอง คณะครุศาสตร 5143509827 
38. นางสาวกฤดาการ ทัดไธสง คณะครุศาสตร 5143513227 
39. นางสาวกันยกานต บุญมานะ คณะครุศาสตร 5143516127 
40. นางสาวเกวลี ตระกูลสุขทรัพย คณะครุศาสตร 5143522927 
41. นางสาวเกศกนก เรือนทิพย คณะครุศาสตร 5143524127 
42. นางสาวขนิษฐา หลีซี ่ คณะครุศาสตร 5143526427 
43. นางสาวจริยาภรณ ชมเชย คณะครุศาสตร 5143528727 
44. นางสาวจันทวรรณ พลวัฒน คณะครุศาสตร 5143531527 
45. นางสาวจารุวรรณ ยิ้มจันทร คณะครุศาสตร 5143532127 
46. นางสาวจารุวี นวนสําเนียง คณะครุศาสตร 5143533827 
47. นางสาวจินดาหรา พวงมาลา คณะครุศาสตร 5143536727 
48. นางสาวชนิกานต กลิ่นขจร คณะครุศาสตร 5143549927 
49. นางสาวชมภูนุช จันทรแสง คณะครุศาสตร 5143551027 
50. นางสาวชลธิชา การีซอ คณะครุศาสตร 5143552727 
51. นางสาวฐาปณ ี วงศสวัสด์ิ คณะครุศาสตร 5143559127 
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52. นางสาวณัฐา พุทธอรุณ คณะครุศาสตร 5143568827 
53. นางสาวทิตตาพร แซลี ้ คณะครุศาสตร 5143578027 
54. นางสาวธนาพร ศรีภักดี คณะครุศาสตร 5143583127 
55. นางสาวนฤมล กันยะมี คณะครุศาสตร 5143595727 
56. นางสาวนูรีดา จูแฮ คณะครุศาสตร 5143604727 
57. นางสาวเบญจมาศ ณะอิ่น คณะครุศาสตร 5143607627 
58. นางสาวปฎาชมัย ทองชุมนุม คณะครุศาสตร 5143609927 
59. นางสาวประภาศรี สิงคเสลิต คณะครุศาสตร 5143614027 
60. นางสาวปริญดา สุดสาระ คณะครุศาสตร 5143618527 
61. นางสาวปาริฉัตร จูงกลาง คณะครุศาสตร 5143624227 
62. นางสาวภัทรจิตรา แสงสุข คณะครุศาสตร 5143626527 
63. นางสาวปยะนุช เทียนสันเทียะ คณะครุศาสตร 5143627127 
64. นางสาวปลันทนา จันทรัตน คณะครุศาสตร 5143629427 
65. นางสาวปุณทิศา กลัดทอง คณะครุศาสตร 5143630027 
66. นางสาวพจภาณี โตสุวรรณ คณะครุศาสตร 5143636827 
67. นางสาวพาตีเมาะ บากา คณะครุศาสตร 5143648327 
68. นางสาวพีรดา ชุลิกาวิทย คณะครุศาสตร 5143655727 
69. นางสาวพุทธชาด แสนอุบล คณะครุศาสตร 5143657027 
70. นางสาวเพ็ญรัศมี แกวเขียวสนิท คณะครุศาสตร 5143660827 
71. นางสาวภัทริตา ขุนสามัญ คณะครุศาสตร 5143667227 
72. นางสาวภัสสร สมเกียรติยศ คณะครุศาสตร 5143668927 
73. นางสาวภาษิตา ชัยศิลปน คณะครุศาสตร 5143670027 
74. นางสาวมนตวล ี สิทธิประเสริฐ คณะครุศาสตร 5143675227 
75. นางสาวยามีละ มะล ี คณะครุศาสตร 5143682627 
76. นางสาวเลิศบุษยา ไทยเจริญ คณะครุศาสตร 5143695827 
77. นางสาววันทนา ปาลวัฒน คณะครุศาสตร 5143707727 
78. นางสาววิจิตรา ปองสีดา คณะครุศาสตร 5143709027 
79. นางสาววิภาวี เรือนกุณา คณะครุศาสตร 5143713427 
80. นางสาววิไล ระงับภัย คณะครุศาสตร 5143715727 
81. นางสาวศิโรรัตน ศรีนุน คณะครุศาสตร 5143725027 
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82. นางสาวศิวาพร ใผครบุร ี คณะครุศาสตร 5143727227 
83. นางสาวสายถวิล แซฮํ่า คณะครุศาสตร 5143736927 
84. นางสาวสิริกานต จิตตลีลา คณะครุศาสตร 5143740327 
85. นางสาวสิริพรรณ โพธิจักร คณะครุศาสตร 5143741027 
86. นางสาวสุกานดา จอยศิร ิ คณะครุศาสตร 5143742627 
87. นางสาวสุจิตรา เพิงคาม คณะครุศาสตร 5143743227 
88. นางสาวสุชาดา พุทธอวยชัย คณะครุศาสตร 5143745527 
89. นางสาวสุธิดา สุดดี คณะครุศาสตร 5143751227 
90. นางสาวสุวิชญา ทันตะการ คณะครุศาสตร 5143758727 
91. นางสาวเสาวณีย ไมเศรา คณะครุศาสตร 5143759327 
92. นางสาวอรพรรณ แกวนอย คณะครุศาสตร 5143768027 
93. นางสาวอริศรา พิศพันธ คณะครุศาสตร 5143772427 
94. นางสาวอลิสรา โกณฑา คณะครุศาสตร 5143773027 
95. นางสาวอังคณา หิรัญกิจรังษ ี คณะครุศาสตร 5143774727 
96. นางสาวอัจฉรา กอนทอง คณะครุศาสตร 5143775327 
97. นางสาวอัจฉริยา บุญมาสืบ คณะครุศาสตร 5143776027 
98. นางสาวบังอร พรพิรุณโรจน คณะครุศาสตร 5143805527 
99. นางสาวรัมภา เลิศรัตนากุล คณะครุศาสตร 5143810627 

100. นางสาวกิติยา สืบสง คณะครุศาสตร 5144203927 
101. นางสาวกิสษณี ทวีผล คณะครุศาสตร 5144204527 
102. นางสาววิกาญดา พรอมแยม คณะครุศาสตร 5144232027 
103. นางสาวสุดารัตน ไววิลา คณะครุศาสตร 5144424227 
104. นางสาวกนกวรรณ โตสุขเจริญ คณะครุศาสตร 5144601027 
105. นางสาวเชาว รํามะนา คณะครุศาสตร 5144608427 
106. นางสาวโซฟยาห มะรอเฮง คณะครุศาสตร 5144609027 
107. นางสาววริษฐา วงศวิสิฐตระกูล คณะครุศาสตร 5144620927 
108. นางสาวกมลรัตน โพธิ์ทอง คณะครุศาสตร 5243502427 
109. นางสาวกมลวรรณ รอดพันธ คณะครุศาสตร 5243503027 
110. นางสาวเกตุกัญญา ทองเกงกลา คณะครุศาสตร 5243510427 
111. นางสาวเกศวดี เสาสิน คณะครุศาสตร 5243512727 
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112. นางสาวเกศิน ี เทียนงาม คณะครุศาสตร 5243513327 
113. นางสาวจันทรเพ็ญ ปรีชา คณะครุศาสตร 5243517927 
114. นางสาวจิตติกาญจน แกวภักด ี คณะครุศาสตร 5243519127 
115. นางสาวจินตนาภา สุขเกษม คณะครุศาสตร 5243520727 
116. นางสาวจิราวรรณ เนียมศรี คณะครุศาสตร 5243523627 
117. นางสาวณัฐกานต ขําสุวรรณ คณะครุศาสตร 5243540227 
118. นางสาวณัฐชา กลิ้งทะเล คณะครุศาสตร 5243541927 
119. นางสาวดลฤดี เพ็ชรชะ คณะครุศาสตร 5243546027 
120. นางสาวทิพยมณ ี เทพวิญญากิจ คณะครุศาสตร 5243549027 
121. นางสาวบัวบูชา คุณารัตนศิริกุล คณะครุศาสตร 5243568927 
122. นางสาวประภารัตน มาลา คณะครุศาสตร 5243572327 
123. นางสาวปาจรีรัตน อิงคะวะระ คณะครุศาสตร 5243574627 
124. นางสาวปารม ี แซหล ี คณะครุศาสตร 5243576927 
125. นางสาวปาริฉัตร อยูสวัสด์ิ คณะครุศาสตร 5243578127 
126. นางสาวพรรณทิภาภรณ วงษระวัง คณะครุศาสตร 5243585527 
127. นางสาวพัชราภรณ ธรรมมา คณะครุศาสตร 5243586127 
128. นางสาวพิมพชนก กิจประเสริฐสิน คณะครุศาสตร 5243590627 
129. นางสาวเพ็ญรุง คําจันทร คณะครุศาสตร 5243593527 
130. นางสาวภัคจิรา ยอดหงษ คณะครุศาสตร 5243594127 
131. นางสาวภูสุดา ภูเงิน คณะครุศาสตร 5243597027 
132. นางสาวมัถชุรี ตุนชัยภูมิ คณะครุศาสตร 5243600227 
133. นางสาววรกัญ รัตนพันธ คณะครุศาสตร 5243611127 
134. นางสาววริศรา เฉลิมวัฒน คณะครุศาสตร 5243612827 
135. นางสาวศศิวิมล สุขังพงษ คณะครุศาสตร 5243618627 
136. นางสาวสมฤทัย หาพิพัฒน คณะครุศาสตร 5243623727 
137. นางสาวสราพร นุมด ี คณะครุศาสตร 5243625027 
138. นางสาวสิรินทร ศุภธีรวงศ คณะครุศาสตร 5243627227 
139. นางสาวสุดารัฐ พุมนวล คณะครุศาสตร 5243629527 
140. นางสาวสุพิจารจารี สุขตังไตยกุล คณะครุศาสตร 5243631727 
141. นางสาวสุภาวรรณ พงษสุวรรณ คณะครุศาสตร 5243633027 



 6

142. นางสาวโสภิตชา ทะขัติ คณะครุศาสตร 5243638127 
143. นางสาวอภัสสรณ เอี่ยมสกุล คณะครุศาสตร 5243640327 
144. นางสาวอรุณกมล สิงหเขียว คณะครุศาสตร 5243641027 
145. นางสาวอัญชล ี ศรีชมภ ู คณะครุศาสตร 5243642627 
146. นางสาวกนกพร จันทรนอย คณะครุศาสตร 5243753627 
147. นางสาวกันยกานต โสภา คณะครุศาสตร 5243757127 
148. นางสาวกานติมา ทวมทอง คณะครุศาสตร 5243759427 
149. นางสาวกิ่งกาญจน ยกยอง คณะครุศาสตร 5243760027 
150. นางสาวกุลยา ฉิมพลีวนาศรม คณะครุศาสตร 5243762227 
151. นางสาวเกศจิรา บุญตระกูล คณะครุศาสตร 5243763927 
152. นางสาวขวัญชนก ชินวัฒนกุล คณะครุศาสตร 5243766827 
153. นางสาวโชติมาศ เกตุรัตน คณะครุศาสตร 5243788627 
154. นางสาวดวงมน โลประคอง คณะครุศาสตร 5243794327 
155. นางสาวธนุตรา พละพึง คณะครุศาสตร 5243800427 
156. นางสาวปยธิดา สวางแสง คณะครุศาสตร 5243820027 
157. นางสาวพิมพดรุณ มีผล คณะครุศาสตร 5243829727 
158. นางสาวลลิล เหมะธุลิน คณะครุศาสตร 5243841127 
159. นางสาววรรณวลี เจนเจนประเสริฐ คณะครุศาสตร 5243848627 
160. นางสาววรัญญา เงินแจง คณะครุศาสตร 5243850827 
161. นางสาววลัย ตันติวิชญโกศล คณะครุศาสตร 5243854327 
162. นางสาววันทนา สิทธิฤาชัย คณะครุศาสตร 5243855027 
163. นางสาววิริญา สุวรรณรินทร คณะครุศาสตร 5243858927 
164. นางสาววิไลวรรณ จันทรน้ําใส คณะครุศาสตร 5243859527 
165. นางสาวศิริพร ศรีกะชา คณะครุศาสตร 5243863027 
166. นางสาวศุจีภรณ แกวเทพ คณะครุศาสตร 5243864627 
167. นางสาวสมัชญา ชางพาน คณะครุศาสตร 5243866927 
168. นางสาวปญจพร บุญประเสริฐ คณะครุศาสตร 5243913727 
169. นางสาวชญาภัสร สมกระโทก คณะครุศาสตร 5243930327 
170. นางสาวกัญญารัตน สืบสง คณะครุศาสตร 5244202327 
171. นางสาวกัลยา พิทยาภาพงศ คณะครุศาสตร 5244203027 
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172. นางสาวปรียากร โชติพานัส คณะครุศาสตร 5244218427 
173. นางสาวปวีณสุดา วงษา คณะครุศาสตร 5244219027 
174. นางสาวปยนุช ทองลน คณะครุศาสตร 5244221227 
175. นางสาวจุฑาภรณ เพ่ิมแสงสถิตสุข คณะครุศาสตร 5244504927 
176. นางสาวปองธรรม เสรีวิชยสวัสด์ิ คณะครุศาสตร 5244517027 
177. นางสาวชุลีกร แซเอี่ยว คณะครุศาสตร 5244604027 
178. นางสาวกัญญาณัฐ ภักด์ิสําราญ คณะครุศาสตร 5343520827 
179. นางสาวกัณฐิกา คงหาญ คณะครุศาสตร 5343521427 
180. นางสาวกานตชนก บุญนอม คณะครุศาสตร 5343527227 
181. นางสาวกานตธีรา บางเขียว คณะครุศาสตร 5343528927 
182. นางสาวขวัญตา ทรัพยสินบูรณะ คณะครุศาสตร 5343544927 
183. นางสาวจารุวรรณ ไทยเถียร คณะครุศาสตร 5343548427 
184. นางสาวจิตพิสุทธิ ์ ผลประเสริฐ คณะครุศาสตร 5343554127 
185. นางสาวจิรภิญญา ฉายเเสง คณะครุศาสตร 5343557027 
186. นางสาวจิราวรรณ ตุมสุด คณะครุศาสตร 5343561527 
187. นางสาวจีรวรรณ หม่ืนมี คณะครุศาสตร 5343562127 
188. นางสาวจุฑามาศ พวงจินดา คณะครุศาสตร 5343565027 
189. นางสาวจุฑามาศ เอี่ยมเกต ุ คณะครุศาสตร 5343566727 
190. นางสาวจุฬาลักษณ พันทองหลอ คณะครุศาสตร 5343567327 
191. นางสาวชนาธินาถ รัตนะโช คณะครุศาสตร 5343577627 
192. นางสาวชนิกานต บูชากรณ คณะครุศาสตร 5343581027 
193. นางสาวชมพูนุท บัวเงิน คณะครุศาสตร 5343586227 
194. นางสาวชยาภรณ อัครวุฒ ิ คณะครุศาสตร 5343588527 
195. นางสาวชิดชนก เจริญบุญณะ คณะครุศาสตร 5343597127 
196. นางสาวชุติมา ใจปลื้ม คณะครุศาสตร 5343598827 
197. นางสาวโชษิตา ศิริม่ัน คณะครุศาสตร 5343601027 
198. นางสาวซูวัยบัส มาหะ คณะครุศาสตร 5343602627 
199. นางสาวฐิตานันท ฤทธิ์เดช คณะครุศาสตร 5343606127 
200. นางสาวณัฐภรณ เลขะวัฒนพงษ คณะครุศาสตร 5343617027 
201. นางสาวดวงดาว ทรัพยคณารักษ คณะครุศาสตร 5343629627 
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202. นางสาวธริสา ไผสนจําลองศรี คณะครุศาสตร 5343654227 
203. นางสาวธัญธิญา มาแนม คณะครุศาสตร 5343658827 
204. นางสาวนภอร แสงศรี คณะครุศาสตร 5343671927 
205. นางสาวนรมน ขันต ี คณะครุศาสตร 5343672527 
206. นางสาวนลินมาศ กรุณา คณะครุศาสตร 5343673127 
207. นางสาวน้ําเพชร ครองยุติ คณะครุศาสตร 5343681127 
208. นางสาวนูอัยน ี นาแว คณะครุศาสตร 5343685727 
209. นางสาวบุษพร ภาชนะทิพย คณะครุศาสตร 5343687027 
210. นางสาวปณัฐสยา อยูเจริญ คณะครุศาสตร 5343690827 
211. นางสาวปนัดดา ดีแจม คณะครุศาสตร 5343691427 
212. นางสาวประกายแกว ไกรสงคราม คณะครุศาสตร 5343692027 
213. นางสาวประภากร ศรีอรุณรัศมี คณะครุศาสตร 5343693727 
214. นางสาวปวิตรา วินทะชัย คณะครุศาสตร 5343699527 
215. นางสาวปณชญา คําแกว คณะครุศาสตร 5343702727 
216. นางสาวพนิดา ดีหล ี คณะครุศาสตร 5343712027 
217. นางสาวพรชนก เตคุณาทร คณะครุศาสตร 5343714227 
218. นางสาวพรประภา ศิลารักษ คณะครุศาสตร 5343717127 
219. นางสาวพรพิรุณ แสนสุโพธิ ์ คณะครุศาสตร 5343720027 
220. นางสาวพัชราภรณ วงศยศ คณะครุศาสตร 5343728027 
221. นางสาวพิชชาวีร บุญรอด คณะครุศาสตร 5343729727 
222. นางสาวพิชญานิน วาสะศิริ คณะครุศาสตร 5343731927 
223. นางสาวพิชญาอร ผลดี คณะครุศาสตร 5343732527 
224. นางสาวพูนทรัพย มณีศิริ คณะครุศาสตร 5343747027 
225. นางสาวเพ็ญพนัส เคากลา คณะครุศาสตร 5343749227 
226. นางสาวฟาดีญาร อาดํา คณะครุศาสตร 5343754327 
227. นางสาวภัสรินธร ถิขุนทด คณะครุศาสตร 5343762327 
228. นางสาวมารีนา มาหะมะ คณะครุศาสตร 5343769827 
229. นางสาวมารียะห ยอ คณะครุศาสตร 5343770327 
230. นางสาวมาลัย ฮูกซาม คณะครุศาสตร 5343771027 
231. นางสาวมาสือเตาะ ยูโซะ คณะครุศาสตร 5343772627 
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232. นางสาวรอกีเยาะ ปะแตบือแน คณะครุศาสตร 5343785827 
233. นางสาวรักษชนก รักษวงศ คณะครุศาสตร 5343786427 
234. นางสาวรัตนสิน ี รื่นนุสาน คณะครุศาสตร 5343789327 
235. นางสาวรัตนาภรณ ชวงสูงเนิน คณะครุศาสตร 5343790927 
236. นางสาวราน ี อุตคํา คณะครุศาสตร 5343792127 
237. นางสาววชิราพร คุณพันธ คณะครุศาสตร 5343802827 
238. นางสาววรรณวรุณ อินปกด ี คณะครุศาสตร 5343810827 
239. นางสาววรัฎฐา จงปตนา คณะครุศาสตร 5343812027 
240. นางสาววาสนา บานสะอาด คณะครุศาสตร 5343820027 
241. นางสาววิชญาดา แกลวกลา คณะครุศาสตร 5343822327 
242. นางสาววิชญาน ี เรืองสวัสดิ ์ คณะครุศาสตร 5343823027 
243. นางสาววิณัฐดา รอดทอง คณะครุศาสตร 5343824627 
244. นางสาววิรุวรรณ ลือชา คณะครุศาสตร 5343828127 
245. นางสาววิศัลยศยา ไชยชนะ คณะครุศาสตร 5343831027 
246. นางสาวศิตาภา ศรีรักษ คณะครุศาสตร 5343841227 
247. นางสาวสินีนาฎ ถาอิ่นแกว คณะครุศาสตร 5343858027 
248. นางสาวสิริมา ภูสวัสดิ ์ คณะครุศาสตร 5343861827 
249. นางสาวสิริลักษณ แกวทองดี คณะครุศาสตร 5343863027 
250. นางสาวสุทธิน ี สุรินทร คณะครุศาสตร 5343872727 
251. นางสาวสุธิดา ทองคําดี คณะครุศาสตร 5343875627 
252. นางสาวสุพัชรา พงษยี่หวา คณะครุศาสตร 5343877927 
253. นางสาวสุพัฒตรา รัตนะ คณะครุศาสตร 5343878527 
254. นางสาวสุพัตรา ศรีธรรมมา คณะครุศาสตร 5343879127 
255. นางสาวสุภาพร ตันตราธิปไตย คณะครุศาสตร 5343882027 
256. นางสาวสุภาวดี มูลโพธิ ์ คณะครุศาสตร 5343883627 
257. นางสาวสุมิตา สอนสุด คณะครุศาสตร 5343884227 
258. นางสาวสุวรัตน ทองพันชั่ง คณะครุศาสตร 5343887127 
259. นางสาวโสภิดา ขันชะล ี คณะครุศาสตร 5343890027 
260. นางสาวอรฉัตร วรสุวรรณรักษ คณะครุศาสตร 5343907027 
261. นางสาวอรอนงค จบแลว คณะครุศาสตร 5343910927 
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262. นางสาวอัจฉรีย องอาจ คณะครุศาสตร 5343919627 
263. นางสาวอาทิมา เกตทองสง คณะครุศาสตร 5343925327 
264. นางสาวอาภัสรา ชัยดิน ี คณะครุศาสตร 5343926027 
265. นางสาวอารีรัตน แกวภา คณะครุศาสตร 5343929927 
266. นางสาวอาสุวรรณ ี เจะโอะ คณะครุศาสตร 5343930427 
267. นางสาวอุชุพร วงศไชย คณะครุศาสตร 5343934027 
268. นางสาวฮามีเนาะ ซาราเซะ คณะครุศาสตร 5343942027 
269. นางสาวเกษมณ ี ทองสนิท คณะครุศาสตร 5344102327 
270. นางสาวคุณัญญา สรอยนาค คณะครุศาสตร 5344107527 
271. นางสาวจุฑารัตน สุวรรณา คณะครุศาสตร 5344201827 
272. นางสาวนวพัชญ ฉีดจันทร คณะครุศาสตร 5344413527 
273. นางสาวศิริกาญจน จันทรโสภา คณะครุศาสตร 5344427327 
274. นางสาวกามีซัน มะลา คณะครุศาสตร  5243507627 
275. นางสาวคอลีเยาะ แตฮะ คณะครุศาสตร  5243516227 
276. นางสาวซูไรดา มะแซ คณะครุศาสตร  5243538027 
277. นางสาวติชิลา หีมหมีน คณะครุศาสตร  5243548327 
278. นางสาวอาซีซะ นาแซ คณะครุศาสตร  5243643227 
279. นางสาวนุรสาปนา หลีหิม คณะครุศาสตร  5243701027 
280. นางสาวซีตีอามีเนาะ กอเดร คณะครุศาสตร  5243789227 
281. นางสาวปริยานุช ฮาบา คณะครุศาสตร  5244609127 
282. นางสาวกุลชา แซหลิม คณะจิตวิทยา 5137405238 
283. นางสาวจิราภรณ รัตนะ คณะจิตวิทยา 5137414938 
284. นางสาวเจนจิรา ทองประเสริฐ คณะจิตวิทยา 5137419038 
285. นางสาวนูรีซัน และยาซิง คณะจิตวิทยา 5137459138 
286. นางสาวสุคนธเพชร ผลประดิษฐานนท คณะจิตวิทยา 5137506038 
287. นางสาวอาลาวียะ มะโซะ คณะจิตวิทยา 5137522038 
288. นางสาวกมลวรรณ คงรักษ คณะจิตวิทยา 5237402438 
289. นางสาวกัญชพร แกวถาเจริญ คณะจิตวิทยา 5237407638 
290. นางสาวขวัญฤทัย ชางสลัก คณะจิตวิทยา 5237410438 
291. นางสาวประภัสสร ปูธิปน คณะจิตวิทยา 5237452838 
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292. นางสาวรัชน ี ลีนอย คณะจิตวิทยา 5237473038 
293. นางสาวอภิพร เปงปง คณะจิตวิทยา 5237491238 
294. นางสาวอมลณัฐ นอยจีน คณะจิตวิทยา 5237492938 
295. นางสาวนุชนาถ หวันมาแซะ คณะจิตวิทยา 5337448438 
296. นางสาวมายเดียร รุจิรยศ คณะจิตวิทยา 5337474738 
297. นางสาวสุธาสิน ี ยมจินดา คณะจิตวิทยา 5337502638 
298. นางสาวสุรียพร รักการ คณะจิตวิทยา 5337503238 
299. นางสาวหิรัญญา คะตา คณะจิตวิทยา 5337505538 
300. นางสาวกนกพร หาญสมุทร คณะทันตแพทยศาสตร 4936001632 
301. นางสาวกนกวรรณ ยาวิไชย คณะทันตแพทยศาสตร 4936002232 
302. นางสาวกมลวรรณ ศรีวงษชัย คณะทันตแพทยศาสตร 4936003932 
303. นางสาวจุไรรัตน ชีวพรพิมล คณะทันตแพทยศาสตร 4936012532 
304. นางสาวชุติมา อุมอยู คณะทันตแพทยศาสตร 4936023432 
305. นางสาวณัฏฐา ธารารัตนสาธิต คณะทันตแพทยศาสตร 4936028632 
306. นางสาวเนตรนภา แคนยุกต คณะทันตแพทยศาสตร 4936049832 
307. นางสาวรัศมี แถวไธสง คณะทันตแพทยศาสตร 4936071532 
308. นางสาวสุเพ็ญ สมพงศ คณะทันตแพทยศาสตร 4936099132 
309. นางสาวสุวีรา เพทายบรรลือ คณะทันตแพทยศาสตร 4936101732 
310. นางสาวอภิญญา จริยสุนทรกิจ คณะทันตแพทยศาสตร 4936106932 
311. นางสาวอรุณโรจน สาธุรัตน คณะทันตแพทยศาสตร 4936109832 
312. นางสาวชนานุช จันปญญา คณะทันตแพทยศาสตร 5036021632 
313. นางสาวชมัยพร ชินนอย คณะทันตแพทยศาสตร 5036023932 
314. นางสาวนิลวรรณ อนรักดี คณะทันตแพทยศาสตร 5036057232 
315. นางสาววิชชุดา กุลาวาชัย คณะทันตแพทยศาสตร 5036104032 
316. นางสาวศรัญญา ไมตรีวงษ คณะทันตแพทยศาสตร 5036107032 
317. นางสาวสุชาดา อารีไทย คณะทันตแพทยศาสตร 5036121732 
318. นางสาวสุดารัตน ปตวงษ คณะทันตแพทยศาสตร 5036122332 
319. นางสาวสุนิสา ศรีสมเกียรติ คณะทันตแพทยศาสตร 5036123032 
320. นางสาวหยาดฝน พลศร ี คณะทันตแพทยศาสตร 5036126932 
321. นางสาวกัญญสุรางค จันทรสวาง คณะทันตแพทยศาสตร 5136005732 
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322. นางสาวชมพูนุท อุยสุย คณะทันตแพทยศาสตร 5136014332 
323. นางสาวณัฐพจี นรเศรษฐตระกูล คณะทันตแพทยศาสตร 5136033232 
324. นางสาวนงนภัส ศักด์ิสมานพันธ คณะทันตแพทยศาสตร 5136051532 
325. นางสาวปทมา เหมือนพงษ คณะทันตแพทยศาสตร 5136069932 
326. นางสาววิภาวรรณ ฉัตรรัตนารักษ คณะทันตแพทยศาสตร 5136101232 
327. นางสาวศกลวรรณ ขวัญแกว คณะทันตแพทยศาสตร 5136104132 
328. นางสาวอสมาภรณ เจริญชาง คณะทันตแพทยศาสตร 5136129932 
329. นางสาวกรกนก คลองวาณิชกุล คณะทันตแพทยศาสตร 5236005832 
330. นางสาวกาญจนา วงศสนิท คณะทันตแพทยศาสตร 5236007032 
331. นางสาวจุฑารัตน เผื่อนสุริยา คณะทันตแพทยศาสตร 5236016732 
332. นางสาวชัญญา ศรีสา คณะทันตแพทยศาสตร 5236027632 
333. นางสาวนพรัตน เอมจุย คณะทันตแพทยศาสตร 5236063132 
334. นางสาวนพวรรณ เงินพลอย คณะทันตแพทยศาสตร 5236064832 
335. นางสาวนันทนา สุขสวัสด์ิ คณะทันตแพทยศาสตร 5236068332 
336. นางสาวรวิวรรณ ดิษฐาน คณะทันตแพทยศาสตร 5236103632 
337. นางสาวกัณฐิกา เข็มทอง คณะทันตแพทยศาสตร 5336005932 
338. นางสาวมาริษา มาสอน คณะทันตแพทยศาสตร 5336087332 
339. นางสาวรุจลดา สวางจิตต คณะทันตแพทยศาสตร 5336092432 
340. นางสาวศรินยา ยิ่งเจริญธนา คณะทันตแพทยศาสตร 5336104332 
341. นางสาวสิริรัตน สินไชย คณะทันตแพทยศาสตร 5336115232 
342. นางสาวอลิตตา พรมชัย คณะทันตแพทยศาสตร 5336127832 
343. นางสาวปนัดดา พิพัฒนมงคลชัย คณะนิติศาสตร 5146096434 
344. นางสาวปุณยานุช สุมะโน คณะนิติศาสตร 5146112834 
345. นางสาวสุกานดา บุนยสถิตย คณะนิติศาสตร 5146193634 
346. นางสาวเหมือนฝน อุทัยเวียนกุล คณะนิติศาสตร 5146205534 
347. นางสาวพรพิชาญา ปากกลา คณะนิติศาสตร 5246155934 
348. นางสาวพัชรพร เรืองชัยธนกูล คณะนิติศาสตร 5246162234 
349. นางสาวพิชญสิน ี ขําเดช คณะนิติศาสตร 5246169734 
350. นางสาวมัญชร ี พรมเสน คณะนิติศาสตร 5246193734 
351. นางสาวอลิสา วงษเจริญ คณะนิติศาสตร 5246278434 



 13

352. นางสาวจีระนันท ไมแสนดี คณะนิติศาสตร 5346033034 
353. นางสาวปวีณา เผื่อนงูเหลือม คณะนิติศาสตร 5346133134 
354. นางสาวพิชญวดี สงวนพงษ คณะนิติศาสตร 5346165234 
355. นางสาวแมร่ี ชินสกุล คณะนิติศาสตร 5346193834 
356. นางสาววรวรรณ ศรีคงทน คณะนิติศาสตร 5346213734 
357. นางสาววราภรณ รตนเพชรมณ ี คณะนิติศาสตร 5346215034 
358. นางสาววันทนีย สีลาโคตร คณะนิติศาสตร 5346222334 
359. นางสาวศิริวัฒนา สุวรรณนาคเวช คณะนิติศาสตร 5346244134 
360. นางสาวสุภาวรรณ คลังภูเขียว คณะนิติศาสตร 5346264734 
361. นางสาวหทัยชนก ชูจันทร คณะนิติศาสตร 5346269934 
362. นางสาวหทัยชนก ทานกเอี้ยง คณะนิติศาสตร 5346270434 
363. นางสาวขวัญชนก จึงสกุล คณะนิติศาสตร   5246024334 
364. นางสาววาสนา ลามแขก คณะนิติศาสตร   5246216534 
365. นางสาวอัญเชิญ เรืองชัย คณะนิติศาสตร   5246281234 
366. นางสาวชมพูนุท ทนมณี คณะนิเทศศาสตร 5145024028 
367. นางสาวภัทราภรณ เตชะธรรมวงศ คณะนิเทศศาสตร 5145091028 
368. นางสาววิภานันท นันทวงศ คณะนิเทศศาสตร 5145111028 
369. นางสาววีรนุช จันทํา คณะนิเทศศาสตร 5145113228 
370. นางสาวสุพัตรา นะรินนอก คณะนิเทศศาสตร 5145132128 
371. นางสาวอัชฌาพร สมใส คณะนิเทศศาสตร 5145141828 
372. นางสาวขวัญชนก ม่ันหมาย คณะนิเทศศาสตร 5245015528 
373. นางสาวจิตสุภา พิมพปจฉิม คณะนิเทศศาสตร 5245021228 
374. นางสาวชเลฝน ดิษฐผูด ี คณะนิเทศศาสตร 5245033828 
375. นางสาวนุชจิรา วงศจิตราภรณ คณะนิเทศศาสตร 5245062028 
376. นางสาวพลอยไพลิน คชะเกษตริน คณะนิเทศศาสตร 5245082528 
377. นางสาวศศิธร ศรีจันทึก คณะนิเทศศาสตร 5245125928 
378. นางสาวสุชาวินันท พินทะกัง คณะนิเทศศาสตร 5245136828 
379. นางสาวไอริณณ มหรรทัศนพงฐ คณะนิเทศศาสตร 5245149028 
380. นางสาวเทพธิดา แซไล คณะนิเทศศาสตร 5345049028 
381. นางสาวบูรณิน กิจจรังสรรค คณะนิเทศศาสตร 5345074628 
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382. นางสาวเพ็ญประไพ วงษเสงี่ยม คณะนิเทศศาสตร 5345096428 
383. นางสาวรติมา บุษยไพสิฐ คณะนิเทศศาสตร 5345108328 
384. นางสาวรัตนาภรณ ทานน้ํา คณะนิเทศศาสตร 5345112828 
385. นางสาวอรอุษา พรมออด คณะนิเทศศาสตร 5345150628 
386. นางสาวกันยารัตน เหนียวแนน คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี 5142007926 
387. นางสาวชณิกา ชิ้นอรามรุงเรือง คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี 5142016526 
388. นางสาวปรารถนา ปนตา คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี 5142044026 
389. นางสาวลัทธพร แกนสวาท คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี 5142063026 
390. นางสาววาศิน ี ประดับศร ี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี 5142068126 
391. นางสาวสิริภรณ แซโจว คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี 5142082926 
392. นางสาวอารยา จิตมงคลทอง คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี 5142098026 
393. นางสาวจินตวีร โชคอุตสาหะ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี 5142232726 
394. นางสาวชิดชนก ชุติมารัต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี 5142249426 
395. นางสาวณัฐกานต ผดุงศิลป คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี 5142263126 
396. นางสาวนฤมล กลิ่นกลัด คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี 5142297526 
397. นางสาวรุจิรา เสนาภักดิ ์ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี 5142379326 
398. นางสาววาริน วัฒนศิร ิ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี 5142397626 
399. นางสาวญาณี เสพยธรรม คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี 5142742426 
400. นางสาวธัญธร โงวเจริญสุข คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี 5142772226 
401. นางสาววรรณวิศา วงษเดช คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี 5142871726 
402. นางสาวศศิน วิรัตนเกษม คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี 5142887826 
403. นางสาวศิรินันท มงคลสุวรรณ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี 5142888426 
404. นางสาวอัมพิกา ราชวิจิตร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี 5142937526 
405. นางสาวจันทิรา ทนุสินธุ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี 5242010826 
406. นางสาวตวงพร ดวงจินดา คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี 5242033226 
407. นางสาวธนาภรณ แซเฉิน คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี 5242040626 
408. นางสาวพฤกษารัตน ชัยศรีสวัสด์ิ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี 5242063026 
409. นางสาวปวียภัทร ต๊ิบเมืองมา คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี 5242067626 
410. นางสาวรัตนติกาญกุล โมราทอง คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี 5242075626 
411. นางสาวสุพรรษา เชื้อเมืองพาน คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี 5242092226 



 15

412. นางสาวสุภนิดา สัจจาสัย คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี 5242093926 
413. นางสาวอัญมณ ี ไมตรีจิตต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี 5242102926 
414. นางสาวกรรภิรมย อยูชา คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี 5242207126 
415. นางสาวภวนันท วังซาย คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี 5242355326 
416. นางสาวมนันยา เผือกผอง คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี 5242369126 
417. นางสาววัชรีพร แกวบุตรดี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี 5242392526 
418. นางสาวศรีสุดา อมตฉายา คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี 5242403826 
419. นางสาวธัญวรัตน เปาวัลย คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี 5242795826 
420. นางสาวปยธิดา เกตุศรีบุรินท คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี 5242832326 
421. นางสาวพัชราภรณ แกวมณ ี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี 5242849026 
422. นางสาวสาธร ี เพชรหงษ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี 5242920926 
423. นางสาวกิ่งแกว สันทาลุนัย คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี 5342004126 
424. นางสาวดวงเดือน พรมวัฒน คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี 5342026026 
425. นางสาวนฤมล แซจึง คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี 5342036226 
426. นางสาวนวพร อมรยุทธ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี 5342037926 
427. นางสาวเกษราภรณ ศิริทัพ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี 5342218126 
428. นางสาวณัฐนิช ประทุมมาส คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี 5342259926 
429. นางสาวปญญรัตน สกุลทอง คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี 5342320426 
430. นางสาวพรนิภา ระงับภัย คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี 5342334226 
431. นางสาวชนิสรา บุตรรักษ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี 5342738126 
432. นางสาวประภาพร พงษโพธิ์ชัย คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี 5342826726 
433. นางสาวฤด ี แซฮึง คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี 5342877726 
434. นางสาววรรัตน ปรัศวเมธีกุล คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี 5342882826 
435. นางสาวจันจิรา ชูชวย คณะเภสัชศาสตร 5036521033 
436. นางสาวจันทิรา แสงประเสริฐ คณะเภสัชศาสตร 5036522733 
437. นางสาวณัชชา อมรรัตนเจริญ คณะเภสัชศาสตร 5036529133 
438. นางสาวธนาภรณ อัครวุฒ ิ คณะเภสัชศาสตร 5036555433 
439. นางสาวนวรัตน ประชีพฉาย คณะเภสัชศาสตร 5036568633 
440. นางสาวเบญจพร แกวกล่ํา คณะเภสัชศาสตร 5036578933 
441. นางสาวเบญจมาภรณ บุญสุข คณะเภสัชศาสตร 5036579533 
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442. นางสาวพิรุณรัตน เดชบํารุง คณะเภสัชศาสตร 5036608033 
443. นางสาวศิริภา ชื่นตระกูล คณะเภสัชศาสตร 5036652633 
444. นางสาวอรัญญา คงเมือง คณะเภสัชศาสตร 5036676733 
445. นางสาวจิณหนิภา ประจวบพงศ คณะเภสัชศาสตร 5136516033 
446. นางสาวจิรารัตน คงประสม คณะเภสัชศาสตร 5136518333 
447. นางสาวชาลิณ ี สวัสด์ิเอื้อ คณะเภสัชศาสตร 5136533733 
448. นางสาวญาตาวี ทิพยเท่ียงแท คณะเภสัชศาสตร 5136536633 
449. นางสาวนภัสวรรณ ภูรีจารุโรจน คณะเภสัชศาสตร 5136579633 
450. นางสาวนุชติยา สาลีส ี คณะเภสัชศาสตร 5136595633 
451. นางสาวนุชนันท ชุมแกว คณะเภสัชศาสตร 5136596233 
452. นางสาวบงกช เหลืองสมานกุล คณะเภสัชศาสตร 5136599133 
453. นางสาวเบญญาภา เพชรปวรรักษ คณะเภสัชศาสตร 5136602333 
454. นางสาวปทมา ชาญสุข คณะเภสัชศาสตร 5136607533 
455. นางสาวผกามาศ สีเมือง คณะเภสัชศาสตร 5136612633 
456. นางสาวภรณทิพย สรอยพิทักษ คณะเภสัชศาสตร 5136630933 
457. นางสาวสกาวรัตน คนเสงี่ยม คณะเภสัชศาสตร 5136675133 
458. นางสาวสรัญญา อมรพัชระ คณะเภสัชศาสตร 5136676833 
459. นางสาวสายรุง สาทลาลัย คณะเภสัชศาสตร 5136678033 
460. นางสาวอรวรรณ สุภาพ คณะเภสัชศาสตร 5136700133 
461. นางสาวธนัชชา สันตยากร คณะเภสัชศาสตร 5236535033 
462. นางสาวภาพิมล ทองปาน คณะเภสัชศาสตร 5236568833 
463. นางสาวเมธิน ี ลักษมีการคา คณะเภสัชศาสตร 5236570033 
464. นางสาวเหมือนฝน พรมเมศย คณะเภสัชศาสตร 5236598633 
465. นางสาวอภิวันทน สายวงศ คณะเภสัชศาสตร 5236602433 
466. นางสาวเกษฎา กุลวีระอารีย คณะเภสัชศาสตร 5236760933 
467. นางสาวณัฐจรี จุติยนต คณะเภสัชศาสตร 5236783333 
468. นางสาวนริศรา อุดมเศรษฐ คณะเภสัชศาสตร 5236795933 
469. นางสาวมิเชล จูเลียนา คณะเภสัชศาสตร 5236820933 
470. นางสาววชิรญาณ เจียประเสริฐ คณะเภสัชศาสตร 5236826733 
471. นางสาวสมหฤทัย ทองคําเภา คณะเภสัชศาสตร 5336574633 
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472. นางสาวสีลวดี ฉันทานนท คณะเภสัชศาสตร 5336578133 
473. นางสาวนนทิญา สีทา คณะเภสัชศาสตร 5336732433 
474. นางสาวนฤมล เสนาธรรม คณะเภสัชศาสตร 5336734733 
475. นางสาวบิลกิส อนุรักษศาสน คณะเภสัชศาสตร 5336743333 
476. นางสาวปารวี ม่ันสุม คณะเภสัชศาสตร 5336750733 
477. นางสาวปยาพัชร จัตุรัส คณะเภสัชศาสตร 5336753633 
478. นางสาวพีรยา รินรักษา คณะเภสัชศาสตร 5336763933 
479. นางสาววิลาสิน ี อินตุย คณะเภสัชศาสตร 5336781133 
480. นางสาววีรวรรณ ศิริกุล คณะเภสัชศาสตร 5336783433 
481. นางสาวศกุนตลา สายเชื้อ คณะเภสัชศาสตร 5336784033 
482. นางสาวสิริวรรณ หม่ืนรุน คณะเภสัชศาสตร 5336794333 
483. นางสาวสุธาสิน ี อาวุธ คณะเภสัชศาสตร 5336798933 
484. นางสาวสุธิดา ปาบุตร คณะเภสัชศาสตร 5336799533 
485. นางสาวโสพิชชา อุทัยนอย คณะเภสัชศาสตร 5336801033 
486. นางสาวกรรณิกา วรรณษา คณะเภสัชศาสตร  5236753533 
487. นางสาวกษมา โคตรเทียม คณะเภสัชศาสตร  5236755833 
488. นางสาวจุไรรัตน ศรีกุล คณะเภสัชศาสตร  5236768033 
489. นางสาวทิวาพร ทรงอภิวัฒนกุล คณะเภสัชศาสตร  5236787933 
490. นางสาวเพชรรัตน มวงโพธิ ์ คณะเภสัชศาสตร  5236813533 
491. นางสาวรติยา รุงเรือง คณะเภสัชศาสตร  5236823833 
492. นางสาววรรณริษา แหไธสง คณะเภสัชศาสตร  5236828033 
493. นางสาวสุนันทา วิสุทธิรัตน คณะเภสัชศาสตร  5236845633 
494. นางสาวพชรภรณ อาจิณกิจ คณะรัฐศาสตร 5141030024 
495. นางสาววรรณศิริ เจริญพรสัมฤทธิ ์ คณะรัฐศาสตร 5141044924 
496. นางสาวโชติรส เมืองแกน คณะรัฐศาสตร 5141213624 
497. นางสาวณัฏฐนันท อินทรัตน คณะรัฐศาสตร 5141214224 
498. นางสาวนุชรีย กอรัมย คณะรัฐศาสตร 5141222224 
499. นางสาวอุษา ถาละคร คณะรัฐศาสตร 5141260024 
500. นางสาวเอื้อมอรุณ สกุลเรืองศรี คณะรัฐศาสตร 5141261724 
501. นางสาวชนากานต บํารุง คณะรัฐศาสตร 5141410924 
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502. นางสาวณัฐพิมล พงศปยะไพบูลย คณะรัฐศาสตร 5141416724 
503. นางสาวมินตรา ยลอนันต คณะรัฐศาสตร 5141434024 
504. นางสาววรรณิศา โตยะบุตร คณะรัฐศาสตร 5141439124 
505. นางสาววาสนา กิณเรศ คณะรัฐศาสตร 5141442024 
506. นางสาวสุนีย กรุมรัมย คณะรัฐศาสตร 5141451624 
507. นางสาวเสาวลักษณ ขันฟาเลือน คณะรัฐศาสตร 5141455124 
508. นางสาวกาญจนา ฟกประเสริฐ คณะรัฐศาสตร 5141602024 
509. นางสาวศิริพร สินโท คณะรัฐศาสตร 5141641524 
510. นางสาวจิตอนงค สารภีเพ็ชร คณะรัฐศาสตร 5241003224 
511. นางสาวชญานิษฐ ปานเขียว คณะรัฐศาสตร 5241006124 
512. นางสาวกมลทิพย พงษพิพัฒนวัฒนา คณะรัฐศาสตร 5241401324 
513. นางสาวภัทรวรรณ บํารุงกิจ คณะรัฐศาสตร 5241441424 
514. นางสาวธิติมา เพ็ญสุข คณะรัฐศาสตร 5241623324 
515. นางสาวภัทรศยา ศรีสมุทรนาค คณะรัฐศาสตร 5241638824 
516. นางสาวรินญาลักษณ แสงสรอย คณะรัฐศาสตร 5241643924 
517. นางสาวอภิญญา อยูศร ี คณะรัฐศาสตร 5241662824 
518. นางสาวณัชชารีย ทิศาสมบูรณสิน คณะรัฐศาสตร 5341017124 
519. นางสาวธิดา จิราสิต คณะรัฐศาสตร 5341029724 
520. นางสาวเนตรนภา ขัติยศ คณะรัฐศาสตร 5341034824 
521. นางสาวรุงทิวา เงินปน คณะรัฐศาสตร 5341051424 
522. นางสาวณภัทร มุขพันธ คณะรัฐศาสตร 5341208724 
523. นางสาวชลันลักษณ จันทรวันเพ็ญ คณะรัฐศาสตร 5341210924 
524. นางสาววัชราพร คงศิริปญญา คณะรัฐศาสตร 5341254524 
525. นางสาวจีราพร คําใหญ คณะรัฐศาสตร 5341409524 
526. นางสาวธิดารัตน ทิอวน คณะรัฐศาสตร 5341419824 
527. นางสาวรสสุคนธ หงษทอง คณะรัฐศาสตร 5341444424 
528. นางสาวรักชนก มหาศักด์ิสวัสด์ิ คณะรัฐศาสตร 5341445024 
529. นางสาวหนึ่งฤด ี นวนสาย คณะรัฐศาสตร 5341465624 
530. นางสาวอูซ ี บิลอับดุลลาห คณะรัฐศาสตร 5341468524 
531. นางสาวปราณ ี เรืองอรุณกิจ คณะรัฐศาสตร 5341628624 
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532. นางสาววรวรรณ เริงวรรณ คณะรัฐศาสตร 5341646924 
533. นางสาววราภรณ สอนสะอาด คณะรัฐศาสตร 5341648124 
534. นางสาวศิริพร ปนคํา คณะรัฐศาสตร 5341655524 
535. นางสาวพรหมพรรณ พะเนิกรัมย คณะรัฐศาสตร  5241631324 
536. นางสาวลาลา นีมากา คณะรัฐศาสตร   5241246424 
537. นางสาวดาราพร มาตรา คณะรัฐศาสตร   5241416824 
538. นางสาวสาวิณี ลูทางรุงเรือง คณะรัฐศาสตร   5241457524 
539. นางสาวเกวลี ปานจันทร คณะรัฐศาสตร   5241605024 
540. นางสาวกรกนก ดุลยพัชร คณะวิทยาศาสตร 5132003723 
541. นางสาวขวัญฤทัย โชติพิชญานุกูล คณะวิทยาศาสตร 5132018123 
542. นางสาวเขมิกา ทองชัช คณะวิทยาศาสตร 5132019823 
543. นางสาวคณาพร จตุรภัทรานนท คณะวิทยาศาสตร 5132020323 
544. นางสาวชมพูนุช เลื่องชัยเชวง คณะวิทยาศาสตร 5132037023 
545. นางสาวชุติมา สายกมล คณะวิทยาศาสตร 5132044423 
546. นางสาวชุลีรัตน กันเกิดผล คณะวิทยาศาสตร 5132045023 
547. นางสาวโชติภัทร ลักขษร คณะวิทยาศาสตร 5132048023 
548. นางสาวเดือนเพ็ญ ใสนวน คณะวิทยาศาสตร 5132066223 
549. นางสาวปภาวี ลิขิตเดชาโรจน คณะวิทยาศาสตร 5132101523 
550. นางสาวพัชราภรณ การงาน คณะวิทยาศาสตร 5132109623 
551. นางสาวพิชญานันท คําแสง คณะวิทยาศาสตร 5132111823 
552. นางสาวรพีพรรณ สูณรงค คณะวิทยาศาสตร 5132143923 
553. นางสาวฤดีมาศ ยุบลพันธุ คณะวิทยาศาสตร 5132150223 
554. นางสาวสิริทิพย ชวยจิตร คณะวิทยาศาสตร 5132176623 
555. นางสาวสุกัญญา เกรียงไกรเดช คณะวิทยาศาสตร 5132177223 
556. นางสาวสุมาลิน อินปน คณะวิทยาศาสตร 5132184623 
557. นางสาวรจิตพิชญ สวัสด์ิสิงห คณะวิทยาศาสตร 5132187523 
558. นางสาวสุรียรัตน บัวหอม คณะวิทยาศาสตร 5132189823 
559. นางสาวอนุสรา คําเนตร คณะวิทยาศาสตร 5132197823 
560. นางสาวอุไรวรรณ เปาเนตร คณะวิทยาศาสตร 5132215423 
561. นางสาวกนกวรรณ คําผง คณะวิทยาศาสตร 5132502523 
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562. นางสาวจิราพร ปนภิมล คณะวิทยาศาสตร 5132510523 
563. นางสาวธราธร อากาศเหลือง คณะวิทยาศาสตร 5132517023 
564. นางสาวภัฐชญา กลิ่นหอม คณะวิทยาศาสตร 5132537523 
565. นางสาวพชรปวีณ วิกรเมศกุล คณะวิทยาศาสตร 5132621523 
566. นางสาวพรเพ็ญ มานะพรไพบูลย คณะวิทยาศาสตร 5132622123 
567. นางสาวปยนุช เกียรติอุปถัมภ คณะวิทยาศาสตร 5132725123 
568. นางสาวพรชนก จินดามณี คณะวิทยาศาสตร 5132730223 
569. นางสาวมัชฌิมา เนติโกวิท คณะวิทยาศาสตร 5132744023 
570. นางสาวศศิรัตน อนันตสถิตยพร คณะวิทยาศาสตร 5132747023 
571. นางสาวสราล ี จันทรหนู คณะวิทยาศาสตร 5132748623 
572. นางสาวทิยดา ปยะวงษณรัตน คณะวิทยาศาสตร 5132809223 
573. นางสาววิจิตตรา วงศใจคํา คณะวิทยาศาสตร 5132818923 
574. นางสาววิไลวรรณ เทียนกระจาง คณะวิทยาศาสตร 5132819523 
575. นางสาวสิริทิพย หอมชื่น คณะวิทยาศาสตร 5132821723 
576. นางสาวอโนชา ออนนิ่มนิตย คณะวิทยาศาสตร 5132823023 
577. นางสาวนิรชร วะชุม คณะวิทยาศาสตร 5132933323 
578. นางสาวปาริฉัตร พงศจิรวัฒน คณะวิทยาศาสตร 5132936223 
579. นางสาวพิชญธิดา จิตตมาโร คณะวิทยาศาสตร 5132945923 
580. นางสาวศุล ี มนตประสิทธิ ์ คณะวิทยาศาสตร 5132974023 
581. นางสาวอัญรัตน มโนวรกุล คณะวิทยาศาสตร 5132985023 
582. นางสาวกมลชนก ดลเสมอ คณะวิทยาศาสตร 5133054923 
583. นางสาวไขมุก โกติรัมย คณะวิทยาศาสตร 5133065823 
584. นางสาวจิรัชยา หิรัญรัตนชัย คณะวิทยาศาสตร 5133068723 
585. นางสาวจิราพร เกตุสุนทร คณะวิทยาศาสตร 5133069323 
586. นางสาวณัฐพร อินทรักษา คณะวิทยาศาสตร 5133090423 
587. นางสาวทิพรัตน วาสะศิริ คณะวิทยาศาสตร 5133093323 
588. นางสาวผกา เพ็ชรรัตน คณะวิทยาศาสตร 5133113223 
589. นางสาวพรพิมล บูกง คณะวิทยาศาสตร 5133118423 
590. นางสาวพันธุทิพา ไกรเดช คณะวิทยาศาสตร 5133122923 
591. นางสาวภัควิภา สรอยทอง คณะวิทยาศาสตร 5133124123 
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592. นางสาวมุฑิตา รัตนพงศ คณะวิทยาศาสตร 5133129323 
593. นางสาวยุพดี อึ๊งอาภรณ คณะวิทยาศาสตร 5133130923 
594. นางสาวเยาวลักษณ เครือใย คณะวิทยาศาสตร 5133131523 
595. นางสาวรัตติยา ยิ้มแยม คณะวิทยาศาสตร 5133133823 
596. นางสาวศิริวรรณ สุขอนันตทวี คณะวิทยาศาสตร 5133148223 
597. นางสาวสกาวรัตน สัมพัฒนวรชัย คณะวิทยาศาสตร 5133150423 
598. นางสาวสุรารักษ สุวิชานรากุล คณะวิทยาศาสตร 5133165923 
599. นางสาวอธิพร ศุกรพันธ คณะวิทยาศาสตร 5133168823 
600. นางสาวอุบลวรรณ ขอพงษไพบูลย คณะวิทยาศาสตร 5133175123 
601. นางสาวกมลวรรณ ปนะโต คณะวิทยาศาสตร 5133251123 
602. นางสาวเก็จรุจี ประทีป คณะวิทยาศาสตร 5133254023 
603. นางสาวพรพนิต เพ็ญสุขใจ คณะวิทยาศาสตร 5133277523 
604. นางสาววิกานดา ทองยอดอินทร คณะวิทยาศาสตร 5133288423 
605. นางสาวกุลชาดา เทศบุตร คณะวิทยาศาสตร 5133356423 
606. นางสาวเกศศุภา การวิวัฒน คณะวิทยาศาสตร 5133357023 
607. นางสาวจินดาลักขณ คุมสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร 5133363823 
608. นางสาวจิราพร อัตตะสาระ คณะวิทยาศาสตร 5133364423 
609. นางสาวสุจิตรา ยันบัวบาน คณะวิทยาศาสตร 5133406123 
610. นางสาวอัจนา ใจสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร 5133413523 
611. นางสาวขวัญฤทัย บุตรศรีรักษ คณะวิทยาศาสตร 5133454223 
612. นางสาวจุฑารัตน พรหมราษฎร คณะวิทยาศาสตร 5133458823 
613. นางสาวนราภรณ ต้ังหทัยทิพย คณะวิทยาศาสตร 5133467423 
614. นางสาวรุงทิพย สุนันตา คณะวิทยาศาสตร 5133478323 
615. นางสาวสุพัตรา สัชนา คณะวิทยาศาสตร 5133485723 
616. นางสาวเกศิน ี เสริมศร ี คณะวิทยาศาสตร 5133555023 
617. นางสาวณัฐชา ธนายศศนันท คณะวิทยาศาสตร 5133557223 
618. นางสาวพิราวรรณ หนูเสน คณะวิทยาศาสตร 5133576123 
619. นางสาวเพชรรัตน ฟกฉิม คณะวิทยาศาสตร 5133577823 
620. นางสาวอารยา หลงชวน คณะวิทยาศาสตร 5133592123 
621. นางสาวน้ําวา ศรีปตถา คณะวิทยาศาสตร 5133674023 
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622. นางสาวแพรพรรณ อุทร คณะวิทยาศาสตร 5133690023 
623. นางสาวจริพร สุขใจเจริญพร คณะวิทยาศาสตร 5232021023 
624. นางสาวจีรดา จงเจริญ คณะวิทยาศาสตร 5232026223 
625. นางสาวจุฑารัตน ปญจขันธ คณะวิทยาศาสตร 5232029123 
626. นางสาวจุฑาวรรณ ใจแสน คณะวิทยาศาสตร 5232030723 
627. นางสาวชนกนันท หัตถพณิชพร คณะวิทยาศาสตร 5232036523 
628. นางสาวชลธิชา สีเหนี่ยง คณะวิทยาศาสตร 5232043923 
629. นางสาวชลธิดา วิชาเรือง คณะวิทยาศาสตร 5232044523 
630. นางสาวฐาปนี พิบูลย คณะวิทยาศาสตร 5232056023 
631. นางสาวดรุณ ี จิวเจริญ คณะวิทยาศาสตร 5232066323 
632. นางสาวนวลวรรณ ศรีชัยเวทย คณะวิทยาศาสตร 5232087523 
633. นางสาวปยวรรณ ยุติธร คณะวิทยาศาสตร 5232105123 
634. นางสาวพสชนัน เธียรสูตร คณะวิทยาศาสตร 5232116223 
635. นางสาวพิมพสิริ เบ็ญจะชาติ คณะวิทยาศาสตร 5232126323 
636. นางสาวเมวิกา สําลีปน คณะวิทยาศาสตร 5232139523 
637. นางสาวศศิธร พงษสําราญกุล คณะวิทยาศาสตร 5232173823 
638. นางสาวสวนันท ทองหย ู คณะวิทยาศาสตร 5232181823 
639. นางสาวสุภาวดี ม่ิงมงคล คณะวิทยาศาสตร 5232195623 
640. นางสาวสุภิษา ศิลสัตย คณะวิทยาศาสตร 5232196223 
641. นางสาวอังคณา สารทองกล่ํา คณะวิทยาศาสตร 5232207523 
642. นางสาวไอลดา ทองปาน คณะวิทยาศาสตร 5232212623 
643. นางสาวกรุณาพร ปานวรณ คณะวิทยาศาสตร 5232501023 
644. นางสาวชัญวัลย สุพรรณงาม คณะวิทยาศาสตร 5232513523 
645. นางสาวฐาปนี ฤทธิ์เกิด คณะวิทยาศาสตร 5232521523 
646. นางสาวสาธิน ี ถิระศุภะ คณะวิทยาศาสตร 5232560023 
647. นางสาวอัมพร พูลพิพัฒน คณะวิทยาศาสตร 5232642823 
648. นางสาวนัดดา วิริยะศักดิ์ไพศาล คณะวิทยาศาสตร 5232717223 
649. นางสาวนานนที ทองปญจา คณะวิทยาศาสตร 5232718923 
650. นางสาวศศิมุกด โชคชัย คณะวิทยาศาสตร 5232736123 
651. นางสาวณัฐชยา วงษนาคเพ็ชร คณะวิทยาศาสตร 5232806423 
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652. นางสาวน้ําฝน ปงอักษร คณะวิทยาศาสตร 5232808723 
653. นางสาวสุทธินันทน ทองมาก คณะวิทยาศาสตร 5232823023 
654. นางสาวสุปรียา มีทรัพยม่ัน คณะวิทยาศาสตร 5232824723 
655. นางสาวอณัศยา ดีสุข คณะวิทยาศาสตร 5232825323 
656. นางสาวอังสุมารินทร สุวรรณ คณะวิทยาศาสตร 5232826023 
657. นางสาวกุลยา วิเศษเธียรกุล คณะวิทยาศาสตร 5232905923 
658. นางสาวฐานิยา บุญญานุรักษ คณะวิทยาศาสตร 5232919723 
659. นางสาวนพรัตน บุญสินวโรทัย คณะวิทยาศาสตร 5232933423 
660. นางสาวบุษบา รักจริต คณะวิทยาศาสตร 5232940823 
661. นางสาวพิรุฬหลักษณ บุญวัฒน คณะวิทยาศาสตร 5232950023 
662. นางสาวภัทรนิษฐ ธนทวี คณะวิทยาศาสตร 5232952323 
663. นางสาวเมธาวี ศรีประทุมรักษ คณะวิทยาศาสตร 5232957523 
664. นางสาววนัสบดี พันธุโยธ ี คณะวิทยาศาสตร 5232962623 
665. นางสาววันวิสา รักทอง คณะวิทยาศาสตร 5232964923 
666. นางสาวอสมาภรณ รามศักด์ิ คณะวิทยาศาสตร 5232981523 
667. นางสาวอารีรัตน หอมนาน คณะวิทยาศาสตร 5232985023 
668. นางสาวฐานมาศ สุวรรณหงส คณะวิทยาศาสตร 5233076823 
669. นางสาวดลญา บัวอุย คณะวิทยาศาสตร 5233087723 
670. นางสาวปตุพร พิมพาเพชร คณะวิทยาศาสตร 5233112723 
671. นางสาวภัสสร พิพัฒพลกาย คณะวิทยาศาสตร 5233126523 
672. นางสาววราภรณ อาจศร ี คณะวิทยาศาสตร 5233136823 
673. นางสาวศิริพันธ สมุทรศรี คณะวิทยาศาสตร 5233146023 
674. นางสาวศิริลักษณ พรมรักษ คณะวิทยาศาสตร 5233148323 
675. นางสาวศุภวรรณ โฮมสองชั้น คณะวิทยาศาสตร 5233149023 
676. นางสาวสรีรัตน ทองศรีเกต ุ คณะวิทยาศาสตร 5233152823 
677. นางสาวสุดธิดา รวมอราม คณะวิทยาศาสตร 5233154023 
678. นางสาวสุวนิตย บุญเพ็ง คณะวิทยาศาสตร 5233159223 
679. นางสาวอภิชญา เท่ียงตรง คณะวิทยาศาสตร 5233162023 
680. นางสาวอภิญญา ติณศิริ คณะวิทยาศาสตร 5233163723 
681. นางสาวจารุณี ดีนาค คณะวิทยาศาสตร 5233256423 
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682. นางสาวนริศรา ทัพธวัช คณะวิทยาศาสตร 5233271823 
683. นางสาวลลิตภัทร จันทรสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร 5233283323 
684. นางสาวขวัญประภา ชวยชบ คณะวิทยาศาสตร 5233357123 
685. นางสาวดารณี อาบมณ ี คณะวิทยาศาสตร 5233367423 
686. นางสาวปณฑิตา บุญเลิศ คณะวิทยาศาสตร 5233375423 
687. นางสาวพลอย วงษจันทร คณะวิทยาศาสตร 5233380523 
688. นางสาวรวีวรรณ เงียบประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร 5233387023 
689. นางสาวพิมพขวัญ คงอุป คณะวิทยาศาสตร 5233474923 
690. นางสาวจุฑาทิพย เต็มวิบูลยโชค คณะวิทยาศาสตร 5233555023 
691. นางสาวกฤติน ี แดงสนั่น คณะวิทยาศาสตร 5332004523 
692. นางสาวจันทรธิมา แยมปู คณะวิทยาศาสตร 5332013123 
693. นางสาวจันทรเพ็ญ อัมพรวัฒนพงศ คณะวิทยาศาสตร 5332014823 
694. นางสาวเชษฐสุดา จิตตการุณย คณะวิทยาศาสตร 5332029223 
695. นางสาวทิพยาภรณ สันติโชตินันท คณะวิทยาศาสตร 5332048123 
696. นางสาวพิชญจิรา โพธิ์นอก คณะวิทยาศาสตร 5332092723 
697. นางสาวมธุรดา มีนุน คณะวิทยาศาสตร 5332113223 
698. นางสาวรัตนาพร วงคภักด ี คณะวิทยาศาสตร 5332119023 
699. นางสาวรุงทิพย มาดี คณะวิทยาศาสตร 5332121223 
700. นางสาวศรวณีย สระเพ็ชร คณะวิทยาศาสตร 5332136723 
701. นางสาวอรภัทร รัตนวิบูลยสม คณะวิทยาศาสตร 5332160723 
702. นางสาวอัญญาพร สุคนธพันธ คณะวิทยาศาสตร 5332164223 
703. นางสาวอัมพร ประสิทธิเวช คณะวิทยาศาสตร 5332166523 
704. นางสาวภัทธธรณ ธัณภูธร คณะวิทยาศาสตร 5332533123 
705. นางสาวขวัญดาว ยิ่งเจริญ คณะวิทยาศาสตร 5332603423 
706. นางสาวกานตพิชชา บางกล่ํา คณะวิทยาศาสตร 5332701223 
707. นางสาวชุติพร ศรีทอนสุด คณะวิทยาศาสตร 5332708723 
708. นางสาวสิริประภา คุณาสุธีรัตน คณะวิทยาศาสตร 5332730423 
709. นางสาวสาวิตรี อินขันตร ี คณะวิทยาศาสตร 5332817423 
710. นางสาวปวีณา ธรรมรัตน คณะวิทยาศาสตร 5332926123 
711. นางสาวลักษมี ใจสัตย คณะวิทยาศาสตร 5332931223 
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712. นางสาวกานตธีรา เอี่ยมใส คณะวิทยาศาสตร 5333059223 
713. นางสาวดวงจันทร ตันเจริญภักดีกุล คณะวิทยาศาสตร 5333075223 
714. นางสาวพรสวรรค นอยอาษา คณะวิทยาศาสตร 5333097023 
715. นางสาวพัณนิดา ดักขุนทด คณะวิทยาศาสตร 5333100223 
716. นางสาวมัลลิกา สุขใส คณะวิทยาศาสตร 5333109023 
717. นางสาวศุภรดา พันพอน คณะวิทยาศาสตร 5333124323 
718. นางสาวศุภานัน สุนันตะ คณะวิทยาศาสตร 5333125023 
719. นางสาวเสริจุล เทพอารยางกุล คณะวิทยาศาสตร 5333133023 
720. นางสาวอติพร จินประยูร คณะวิทยาศาสตร 5333136923 
721. นางสาวอรวรรณ แสงจันทร คณะวิทยาศาสตร 5333140323 
722. นางสาวชัญญานุช เทียนทอง คณะวิทยาศาสตร 5333257123 
723. นางสาวอิตถ ี ทาใจ คณะวิทยาศาสตร 5333281123 
724. นางสาวนริศรา ศักด์ิภู คณะวิทยาศาสตร 5333370323 
725. นางสาวบุญญิสา สุขสมบูรณ คณะวิทยาศาสตร 5333372623 
726. นางสาวพลอยไพลิน เกื้อชาต ิ คณะวิทยาศาสตร 5333381223 
727. นางสาวเพ็ญพธ ู ศิริรัตนประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร 5333385823 
728. นางสาวเอื้อมพร สุขโกษา คณะวิทยาศาสตร 5333408623 
729. นางสาวภัคพิชา กลาหาญ คณะวิทยาศาสตร 5333479123 
730. นางสาวสวนีย สุขีภาพ คณะวิทยาศาสตร 5333491623 
731. นางสาวสิริพร จาทองคํา คณะวิทยาศาสตร 5333492223 
732. นางสาวอุรสวดี อมรกิจบํารุง คณะวิทยาศาสตร 5333498023 
733. นางสาวชิดชนก ชอนกระโทก คณะวิทยาศาสตร 5333555123 
734. นางสาวณภัชนันท อุทธโยธา คณะวิทยาศาสตร 5333557423 
735. นางสาวณัฐชา ยาวิละ คณะวิทยาศาสตร 5333558023 
736. นางสาวธิภาดา สารปรัง คณะวิทยาศาสตร 5333562523 
737. นางสาวพิฌาวรรณ ชมดง คณะวิทยาศาสตร 5333574023 
738. นางสาววณิชชา ศรีธรรมรัชต คณะวิทยาศาสตร 5333577023 
739. นางสาววรัญญา เกียงเอีย คณะวิทยาศาสตร 5333578623 
740. นางสาวอพิชญา พันธหนองหวา คณะวิทยาศาสตร 5333588923 
741. นางสาวกฤตยา ศุภมิตร คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 5137706139 
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742. นางสาวดาริกา บิลโสะ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 5137738239 
743. นางสาวนฤขวัญ โพธิ์แพง คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 5137749139 
744. นางสาววรนันท วีรกุลวัฒนา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 5137792039 
745. นางสาววิจิตรา สิมโสม คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 5137804039 
746. นางสาวหทัยชนก คําผาลา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 5137820039 
747. นางสาวหทัยชนก สุมมาตย คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 5137821639 
748. นางสาวอุษา ศรีไชยา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 5137836039 
749. นางสาวจิตติมา ใจสุข คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 5237716539 
750. นางสาวเบญทิวา สุรศาสตรพิศาล คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 5237766939 
751. นางสาวพิมพร บุตตะ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 5237786439 
752. นางสาวมนัญชยา ดาผิวด ี คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 5237796739 
753. นางสาววิสนีย จารัตน คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 5237812039 
754. นางสาวโศภิตา เถนวอง คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 5237819539 
755. นางสาวอาจรีย อยูทวม คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 5237835539 
756. นางสาวดวงฤทัย ชัยพิเดช คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 5337737839 
757. นางสาวธนพร เลิศประเสริฐ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 5337745839 
758. นางสาวธนาทรัพย สุขเฉลิมชัย คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 5337748739 
759. นางสาวธันยชนก อรุณรัตน คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 5337753839 
760. นางสาวนงคราญ แกวเกิด คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 5337756739 
761. นางสาวปาวีธิดา กานนท คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 5337770439 
762. นางสาวพรศิวิไล คําหอม คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 5337779139 
763. นางสาวพลอยธวรรณ ไกรณรงค คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 5337780739 
764. นางสาวพัชร ี ปญญากุลพงศ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 5337781339 
765. นางสาววรรณจักรี ปาลวัฒน คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 5337799739 
766. นางสาววรรณีย พงษวัน คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 5337801239 
767. นางสาววันนาเดีย โตะเตะ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 5337805839 
768. นางสาววารุณี ปยกานนท คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 5337807039 
769. นางสาวศิริพร ปรือทอง คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 5337819639 
770. นางสาวศุภสุตา วิริยะกุล คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 5337823039 
771. นางสาวสุพิชชา เคนถาวร คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 5337832739 
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772. นางสาวสุภาวรรณ โคมทอง คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 5337833339 
773. นางสาวอรพรรณ มวงใหม คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 5337841339 
774. นางสาวกนกวรรณ วังวล คณะวิศวกรรมศาสตร 5130003321 
775. นางสาวจิรายุ ซุยยะกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร 5130088721 
776. นางสาวพฤษภรณ อูเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร 5130359821 
777. นางสาวลลิลทิพย บุญธรรมจินดา คณะวิศวกรรมศาสตร 5130456021 
778. นางสาวศิรประภา รสภิรมย คณะวิศวกรรมศาสตร 5130520421 
779. นางสาวอรปวีย สีทอง คณะวิศวกรรมศาสตร 5130609721 
780. นางสาวอรพิมพ ชนะปราชญ คณะวิศวกรรมศาสตร 5130610221 
781. นางสาวน้ําทิพย เหมือนทองแท คณะวิศวกรรมศาสตร 5130905421 
782. นางสาวดรีม ภาณุมนตวาท ี คณะวิศวกรรมศาสตร 5131018021 
783. นางสาวชวิศา มีศิลป คณะวิศวกรรมศาสตร 5131807821 
784. นางสาวเปมิกา ธาราทิพยกุล คณะวิศวกรรมศาสตร 5131822121 
785. นางสาวพันทิวา ประสานเกษม คณะวิศวกรรมศาสตร 5131826721 
786. นางสาวพิมพชนก พรอมแยม คณะวิศวกรรมศาสตร 5131827321 
787. นางสาวมุทิตา เพ็ชรัตน คณะวิศวกรรมศาสตร 5131830121 
788. นางสาวสุวพิชญ ใจภักดี คณะวิศวกรรมศาสตร 5131836021 
789. นางสาวกมลลักษณ สุขเสน คณะวิศวกรรมศาสตร 5230005721 
790. นางสาวชุติมน วิษณุวนิชนันท คณะวิศวกรรมศาสตร 5230133321 
791. นางสาวทักษิณา โพธิ์ใหญ คณะวิศวกรรมศาสตร 5230197521 
792. นางสาวเมริกา ฉันทานุมัติอาภรณ คณะวิศวกรรมศาสตร 5230415321 
793. นางสาวหทัยภัทร จุฑาศรี คณะวิศวกรรมศาสตร 5230584721 
794. นางสาวอุบลวรรณ วิวัฒนสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร 5230627021 
795. นางสาวเอษณีย เทวานุรักษ คณะวิศวกรรมศาสตร 5230631521 
796. นางสาวสุพัณณิการ แสงวงศ คณะวิศวกรรมศาสตร 5230833021 
797. นางสาวจุฬาลักษณ สาริศร ี คณะวิศวกรรมศาสตร 5230901021 
798. นางสาวกนกอร ศรีรุจิทัศนากร คณะวิศวกรรมศาสตร 5330006421 
799. นางสาวกรณิกา พุดแจงงาม คณะวิศวกรรมศาสตร 5330009321 
800. นางสาวจิณหนิภา ฤทธิ์วิรุฬห คณะวิศวกรรมศาสตร 5330063121 
801. นางสาวจิตรานุช กอเกิด คณะวิศวกรรมศาสตร 5330064821 
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802. นางสาวธัญนุช ฉันทานุรักษ คณะวิศวกรรมศาสตร 5330209521 
803. นางสาวปทมาสน ถนอมผิว คณะวิศวกรรมศาสตร 5330272021 
804. นางสาวพนาวรรณ สรอยสน คณะวิศวกรรมศาสตร 5330297721 
805. นางสาวสุรีรัตน ลือพงศพัฒนะ คณะวิศวกรรมศาสตร 5330508121 
806. นางสาวแสงจุฑา นิรุตติรักษ คณะวิศวกรรมศาสตร 5330514921 
807. นางสาวภัฐธิรา หงษทอง คณะวิศวกรรมศาสตร 5330915921 
808. นางสาวสิษฐน ี สนธยานานนท คณะวิศวกรรมศาสตร 5330920021 
809. นางสาวปณิตา ภูประดิษฐ คณะศิลปกรรมศาสตร 5146759935 
810. นางสาวสุพรรณษา ละอองพานิช คณะศิลปกรรมศาสตร 5146772035 
811. นางสาวเกตุนภัส รุงเรืองปรีชา คณะศิลปกรรมศาสตร 5146854835 
812. นางสาวธิติมา อองทอง คณะศิลปกรรมศาสตร 5146867035 
813. นางสาวปาริฉัตร พัทนอย คณะศิลปกรรมศาสตร 5146872035 
814. นางสาวกนกวรรณ ขวัญยืน คณะศิลปกรรมศาสตร 5246751935 
815. นางสาวคีตภัทร นาควันดี คณะศิลปกรรมศาสตร 5246755435 
816. นางสาวเมวดี หวังรวมกลาง คณะศิลปกรรมศาสตร 5246765735 
817. นางสาววรรณวลี คําพันธ คณะศิลปกรรมศาสตร 5246767035 
818. นางสาวพัทธธิดา ลัดดากลม คณะศิลปกรรมศาสตร 5246867035 
819. นางสาวภัทราพร บัวกลิ่น คณะศิลปกรรมศาสตร 5246870935 
820. นางสาวศิริวรรณ ทองสีสังข คณะศิลปกรรมศาสตร 5246877335 
821. นางสาวหทัยรัตน พูดคลอง คณะศิลปกรรมศาสตร 5246880135 
822. นางสาวอภิชญา ปรคุณหนูพ่ึง คณะศิลปกรรมศาสตร 5246882435 
823. นางสาวณัฐธัญญา โรจนกําธร คณะศิลปกรรมศาสตร 5346556035 
824. นางสาวนัฎฐาพร รุงเลิศสิทธิกุล คณะศิลปกรรมศาสตร 5346558235 
825. นางสาวธัญชนก เนตรนวนิล คณะศิลปกรรมศาสตร 5346657735 
826. นางสาวฐิติพร พันธุธาดาพร คณะศิลปกรรมศาสตร 5346754935 
827. นางสาวพัณณิตา มณี คณะศิลปกรรมศาสตร 5346764135 
828. นางสาวนภัสสร พูลเกษม คณะศิลปกรรมศาสตร 5346860735 
829. นางสาวปารวีร ผาล ี คณะศิลปกรรมศาสตร 5346864235 
830. นางสาวภูพิงค นัยยะ คณะศิลปกรรมศาสตร 5346870035 
831. นางสาวรัตนะ พูนเกษม คณะศิลปกรรมศาสตร 5346872235 
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832. นางสาวอรนันท เถียรสูงเนิน คณะศิลปกรรมศาสตร 5346884835 
833. นางสาวกนกอร พุมสุข คณะเศรษฐศาสตร 5145501029 
834. นางสาวฐิติมา เวียงคํา คณะเศรษฐศาสตร 5145539029 
835. นางสาวพรรณทิพา วรรณพาหุล คณะเศรษฐศาสตร 5145605729 
836. นางสาวมุนินทร เลิศวุฒิชัยกุล คณะเศรษฐศาสตร 5145634929 
837. นางสาวยุพดี แวสะมะแอ คณะเศรษฐศาสตร 5145638429 
838. นางสาวรัตนอาภา ทรัพยสมบัต ิ คณะเศรษฐศาสตร 5145642929 
839. นางสาววรรณพร ฉายศิร ิ คณะเศรษฐศาสตร 5145646429 
840. นางสาววรรณิษา บํารุงวงค คณะเศรษฐศาสตร 5145647029 
841. นางสาวสริตา สมยศ คณะเศรษฐศาสตร 5145665329 
842. นางสาวสิริลักษณ เจริญนพคุณศร ี คณะเศรษฐศาสตร 5145669929 
843. นางสาวสุนันทิน ี สุทธิประภา คณะเศรษฐศาสตร 5145673329 
844. นางสาวกฤษณา คําหงษษา คณะเศรษฐศาสตร 5245508629 
845. นางสาวกุลธิวัฒน สุพุทธิกุล คณะเศรษฐศาสตร 5245512029 
846. นางสาวชัชฎาภรณ แสนชัย คณะเศรษฐศาสตร 5245531029 
847. นางสาวดมาร ี ดิเรกกิจ คณะเศรษฐศาสตร 5245554429 
848. นางสาวนันทวรรณ โยโร คณะเศรษฐศาสตร 5245584229 
849. นางสาวพัชร ี แอเอี่ยม คณะเศรษฐศาสตร 5245617329 
850. นางสาวศิริรัตน วิบุลศิลป คณะเศรษฐศาสตร 5245667729 
851. นางสาวศิริโศพิณ เอกสินชล คณะเศรษฐศาสตร 5245668329 
852. นางสาวสุนทร ี โพธิ์ศรี คณะเศรษฐศาสตร 5245684329 
853. นางสาวอธิตญา อิ่มจันทึก คณะเศรษฐศาสตร 5245693029 
854. นางสาวฮายาต่ี เล็งน ู คณะเศรษฐศาสตร 5245709429 
855. นางสาวชญมน พรหมพิทักษ คณะเศรษฐศาสตร 5345528229 
856. นางสาวธมนวรรณ อรมุต คณะเศรษฐศาสตร 5345565429 
857. นางสาวนลินี ศิริมูล คณะเศรษฐศาสตร 5345572829 
858. นางสาวประลัดดา จันทรเสงี่ยม คณะเศรษฐศาสตร 5345578629 
859. นางสาวปารม ี ศิริปาลกะ คณะเศรษฐศาสตร 5345585029 
860. นางสาวพิมพรัก ไกรทอง คณะเศรษฐศาสตร 5345600729 
861. นางสาวพิลาวรรณ ประวิเศษ คณะเศรษฐศาสตร 5345603629 
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862. นางสาวภมรรัตน ยั่งยืน คณะเศรษฐศาสตร 5345607129 
863. นางสาวภาพิมล เอกประดิษฐ คณะเศรษฐศาสตร 5345609429 
864. นางสาวมูนีเราะห จิงจาเละ คณะเศรษฐศาสตร 5345618029 
865. นางสาวลลิตภัทร ลิ่มจันทร คณะเศรษฐศาสตร 5345626029 
866. นางสาววิภาวรรณ วิยะรันดร คณะเศรษฐศาสตร 5345640829 
867. นางสาวศิริลักษณ สุขขาว คณะเศรษฐศาสตร 5345648929 
868. นางสาวสิริวิมล เพ็ชรด ี คณะเศรษฐศาสตร 5345660329 
869. นางสาวสุรียพร ยิ่งยุทธชัยชาญ คณะเศรษฐศาสตร 5345667829 
870. นางสาวอรรัมภา จุลละพราหมณ คณะเศรษฐศาสตร 5345671229 
871. นางสาวอิลฮัม หะยียามา คณะเศรษฐศาสตร 5345676429 
872. นางสาวเกศรินทร แซออง คณะสถาปตยกรรมศาสตร 5034302625 
873. นางสาวประภัสสร เลิศฤาชาชัย คณะสถาปตยกรรมศาสตร 5134040225 
874. นางสาวแสงทิพย นิรุตติรักษ คณะสถาปตยกรรมศาสตร 5134072325 
875. นางสาววาสนา เชียงทอง คณะสถาปตยกรรมศาสตร 5134428125 
876. นางสาวจุฬาลักษณ วิทูประพัทธ คณะสถาปตยกรรมศาสตร 5134605925 
877. นางสาวณัฐวรัญช ภูจีนาพันธ คณะสถาปตยกรรมศาสตร 5134608825 
878. นางสาวพัชราภรณ รอยแกว คณะสถาปตยกรรมศาสตร 5134615125 
879. นางสาวรัตนชาต ิ แตงออน คณะสถาปตยกรรมศาสตร 5134621925 
880. นางสาวสิริพิชชา รุงเรืองเดชาภัทร คณะสถาปตยกรรมศาสตร 5234334925 
881. นางสาวธนีพร เทียนจวง คณะสถาปตยกรรมศาสตร 5234417325 
882. นางสาวพฤธัญญา เทพจินดา คณะสถาปตยกรรมศาสตร 5334039925 
883. นางสาวมัธนา ผกาวิสุทธิ ์ คณะสถาปตยกรรมศาสตร 5334328225 
884. นางสาวมธุรส คําแสง คณะสถาปตยกรรมศาสตร 5334631325 
885. นางสาวกนกวรรณ คําแควน คณะสหเวชศาสตร 5137002037 
886. นางสาวเกสร สมใจ คณะสหเวชศาสตร 5137007137 
887. นางสาวขวัญฤทัย ตาละลักษณ คณะสหเวชศาสตร 5137009437 
888. นางสาวจารุณี ฤาโสภา คณะสหเวชศาสตร 5137012237 
889. นางสาวชไมพร สุวรรณชัยรบ คณะสหเวชศาสตร 5137018037 
890. นางสาวชลดา รูคุณ คณะสหเวชศาสตร 5137019737 
891. นางสาวฐิติมา สรางสัมพันธ คณะสหเวชศาสตร 5137025437 
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892. นางสาวณัชชา อุปชัย คณะสหเวชศาสตร 5137027737 
893. นางสาวนงลักษณ ชะมะที คณะสหเวชศาสตร 5137040837 
894. นางสาวเนตรชนก คํามี คณะสหเวชศาสตร 5137048937 
895. นางสาวบุสรา แสวงทอง คณะสหเวชศาสตร 5137049537 
896. นางสาวปณฏ กระสาทอง คณะสหเวชศาสตร 5137050037 
897. นางสาวพรพิมล นิมิตสันติวงศ คณะสหเวชศาสตร 5137054637 
898. นางสาวมยุรี ไชยา คณะสหเวชศาสตร 5137074137 
899. นางสาวมาลินี ดีพาช ู คณะสหเวชศาสตร 5137076437 
900. นางสาวยลดา ผลเจริญ คณะสหเวชศาสตร 5137079337 
901. นางสาวรวิวรรณ บรรจบพุทซา คณะสหเวชศาสตร 5137082137 
902. นางสาวลัดดาวรรณ อุยเพ็ชร คณะสหเวชศาสตร 5137085037 
903. นางสาววรรณภา บุญเทพ คณะสหเวชศาสตร 5137087337 
904. นางสาววรฤทัย ทองเกิด คณะสหเวชศาสตร 5137088037 
905. นางสาววริยา สัตตัง คณะสหเวชศาสตร 5137090137 
906. นางสาวศรสวรรค แกวประเสริฐศร ี คณะสหเวชศาสตร 5137094737 
907. นางสาวสิรีธร คุณาวุฒ ิ คณะสหเวชศาสตร 5137106637 
908. นางสาวหทัยพันธน รวมพรรณพงศ คณะสหเวชศาสตร 5137114637 
909. นางสาวอรวรรณ สายพิมพ คณะสหเวชศาสตร 5137118137 
910. นางสาวอาจารีย อุดมพันธ คณะสหเวชศาสตร 5137120337 
911. นางสาวอุษณีย คําแสน คณะสหเวชศาสตร 5137121037 
912. นางสาวขวัญสุดา สําเร็จโชคดี คณะสหเวชศาสตร 5137208037 
913. นางสาวชณิกา โปธา คณะสหเวชศาสตร 5137211837 
914. นางสาวชนกนาท คงทน คณะสหเวชศาสตร 5137212437 
915. นางสาวโซราน ี หะมะ คณะสหเวชศาสตร 5137219937 
916. นางสาวทองสุก มานิสสรณ คณะสหเวชศาสตร 5137228537 
917. นางสาวธีราภรณ ตุพิมาย คณะสหเวชศาสตร 5137233637 
918. นางสาวเบญจามาภรณ ศรีนาค คณะสหเวชศาสตร 5137239437 
919. นางสาวปรีดา หนูเลียง คณะสหเวชศาสตร 5137242237 
920. นางสาวปยะนุช ครองยุติ คณะสหเวชศาสตร 5137243937 
921. นางสาววรรณภา ทองลา คณะสหเวชศาสตร 5137249737 
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922. นางสาวศิริพร วันคํา คณะสหเวชศาสตร 5137257737 
923. นางสาวสิราภรณ สัมมาชีวะ คณะสหเวชศาสตร 5137259037 
924. นางสาวอิศราวดี วงศอุทุมพร คณะสหเวชศาสตร 5137267037 
925. นางสาวกุลนันทน บุณยเกียรติ คณะสหเวชศาสตร 5137304537 
926. นางสาวจิราวรรณ พงษสุวรรณ คณะสหเวชศาสตร 5137308037 
927. นางสาวณัฐภัทร นิโรจนศิลปชัย คณะสหเวชศาสตร 5137314837 
928. นางสาวนิชรัช นิธิชัย คณะสหเวชศาสตร 5137318337 
929. นางสาววราภรณ สมนึก คณะสหเวชศาสตร 5137329237 
930. นางสาวเสาวดี อาญาเมือง คณะสหเวชศาสตร 5137334337 
931. นางสาวกมลเมต จอกนอย คณะสหเวชศาสตร 5237003737 
932. นางสาวกรรณิการ วงศสัตยพาณิชย คณะสหเวชศาสตร 5237006637 
933. นางสาวกุณฑิรา สาแล คณะสหเวชศาสตร 5237010037 
934. นางสาวณัฐสุดา ไตรวุฒิลาภ คณะสหเวชศาสตร 5237019837 
935. นางสาวทิพยธิดา เฉียบแหลม คณะสหเวชศาสตร 5237022637 
936. นางสาวธิวาวัลย ฉวยกระโทก คณะสหเวชศาสตร 5237030637 
937. นางสาวปณฐิตา แกวจันทรทอง คณะสหเวชศาสตร 5237045037 
938. นางสาวพวงผกา จันทรเปลง คณะสหเวชศาสตร 5237055337 
939. นางสาวพิชญา สุขเจริญ คณะสหเวชศาสตร 5237061037 
940. นางสาวพิมพสุดา กุลประดิษฐ คณะสหเวชศาสตร 5237063337 
941. นางสาวนันทนัช วงศพัชรมงคล คณะสหเวชศาสตร 5237068537 
942. นางสาวเมธาวี จรัลทรัพย คณะสหเวชศาสตร 5237073637 
943. นางสาวศิราพร คํามอญ คณะสหเวชศาสตร 5237084537 
944. นางสาวศิริพร พจสุวรรณ คณะสหเวชศาสตร 5237086837 
945. นางสาวสลิสา สารพัฒน คณะสหเวชศาสตร 5237091937 
946. นางสาวอภิญญา แสงนิล คณะสหเวชศาสตร 5237106737 
947. นางสาวอรวรรณ จิตรอักษร คณะสหเวชศาสตร 5237109637 
948. นางสาวอังคณา ชวงทอง คณะสหเวชศาสตร 5237110137 
949. นางสาวอัจฉริยา ไชยทอง คณะสหเวชศาสตร 5237111837 
950. นางสาวจารุวรรณ ไชยถา คณะสหเวชศาสตร 5237207437 
951. นางสาวจุฬารัตน มาตรเลิง คณะสหเวชศาสตร 5237208037 
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952. นางสาวเฉลิมขวัญ รุงสวาง คณะสหเวชศาสตร 5237209737 
953. นางสาวเดือนเพ็ญ ดอกอินทร คณะสหเวชศาสตร 5237221137 
954. นางสาวเดือนเพ็ญ วงละคร คณะสหเวชศาสตร 5237222837 
955. นางสาวนภัสกร ผูกทอง คณะสหเวชศาสตร 5237230837 
956. นางสาวนิธิกานต ทองบรรเทิง คณะสหเวชศาสตร 5237234337 
957. นางสาวนุชรินทร มะโนราช คณะสหเวชศาสตร 5237236637 
958. นางสาวเบญริตา จิตอาร ี คณะสหเวชศาสตร 5237238937 
959. นางสาวพรธันวา เคนมา คณะสหเวชศาสตร 5237246937 
960. นางสาวพรรณนิภา บุญมีรักษ คณะสหเวชศาสตร 5237247537 
961. นางสาวรัชนีกร หนองด ี คณะสหเวชศาสตร 5237256137 
962. นางสาววาฐิศา เอี่ยมเจริญสุข คณะสหเวชศาสตร 5237260637 
963. นางสาวสรัญรส ทรัพยชนะสิทธิ ์ คณะสหเวชศาสตร 5237265837 
964. นางสาวสายทิพย คูประสิทธิ ์ คณะสหเวชศาสตร 5237266437 
965. นางสาวสุกัญญา อุรุวรรณ คณะสหเวชศาสตร 5237268737 
966. นางสาวสุนิษา อินทรทอง คณะสหเวชศาสตร 5237269337 
967. นางสาวสุพัตรา ประชุมอาจ คณะสหเวชศาสตร 5237270937 
968. นางสาวอนุสรา ทาการ คณะสหเวชศาสตร 5237273837 
969. นางสาวกรองกาญจน พิมพเสน คณะสหเวชศาสตร 5237303037 
970. นางสาวนุชลัยลา จารง คณะสหเวชศาสตร 5237318437 
971. นางสาวประภาพร บุญสาร คณะสหเวชศาสตร 5237320637 
972. นางสาวมารียา หมาดโตะโซะ คณะสหเวชศาสตร 5237326437 
973. นางสาวรัตนาภรณ รัตนกุสุมานนท คณะสหเวชศาสตร 5237327037 
974. นางสาววิกานดา แสนรัมย คณะสหเวชศาสตร 5237328737 
975. นางสาวกอกุศล สนธยานาวิน คณะสหเวชศาสตร 5337002137 
976. นางสาวกัลยรัตน ดําเกิงขจรวงศ คณะสหเวชศาสตร 5337008037 
977. นางสาวจารุวรรณ ศิริวงค คณะสหเวชศาสตร 5337016037 
978. นางสาวจิตตมาส ทองใบ คณะสหเวชศาสตร 5337017637 
979. นางสาวจินดาพร คงสาย คณะสหเวชศาสตร 5337018237 
980. นางสาวเจนจิรา ทองเพ็ญ คณะสหเวชศาสตร 5337019937 
981. นางสาวฐิตาพร ภานุมาสวิวัฒน คณะสหเวชศาสตร 5337031337 



 34

982. นางสาวดานุชล เขื่อนธนะ คณะสหเวชศาสตร 5337038837 
983. นางสาวธัชภร อัศวคงคารัตน คณะสหเวชศาสตร 5337043937 
984. นางสาวธารารัตน เรือนบุตร คณะสหเวชศาสตร 5337045137 
985. นางสาวนิฟาดีลาห เจะเลาะ คณะสหเวชศาสตร 5337056037 
986. นางสาวบังอร เฉลิมฉัตร คณะสหเวชศาสตร 5337057737 
987. นางสาวพรชิตา เดชาบุญญะ คณะสหเวชศาสตร 5337063437 
988. นางสาวภัททิยา รัตตกูล คณะสหเวชศาสตร 5337071437 
989. นางสาวมัลลิกา แมนปน คณะสหเวชศาสตร 5337079537 
990. นางสาวมาลินี ทองแบน คณะสหเวชศาสตร 5337080037 
991. นางสาวเยาวเรศ กวดนอก คณะสหเวชศาสตร 5337082337 
992. นางสาวรตินันท สันติวิบูลย คณะสหเวชศาสตร 5337084637 
993. นางสาววชิราภรณ คลองตา คณะสหเวชศาสตร 5337089837 
994. นางสาวสุนิศา ดงภูยาว คณะสหเวชศาสตร 5337102237 
995. นางสาวอรทัย โอรักษ คณะสหเวชศาสตร 5337109737 
996. นางสาวกรองทิพย นามวันดี คณะสหเวชศาสตร 5337202337 
997. นางสาวขนิษฐา ประทุมมา คณะสหเวชศาสตร 5337208137 
998. นางสาวจารุวรรณ ดวงทอง คณะสหเวชศาสตร 5337210337 
999. นางสาวเจนจิรา ฐิติรุงเรือง คณะสหเวชศาสตร 5337213237 
1000. นางสาวชฎาพร ลอวิลาร คณะสหเวชศาสตร 5337214937 
1001. นางสาวณัฐชญา พลากุลมณฑล คณะสหเวชศาสตร 5337225837 
1002.. นางสาวนฤมล เข็มเอี่ยม คณะสหเวชศาสตร 5337235037 
1003. นางสาวพิชชาภา โนภิระ คณะสหเวชศาสตร 5337248237 
1004. นางสาวพีรดา สันติสุขถาวร คณะสหเวชศาสตร 5337251037 
1005. นางสาวภัทรพร จันทรทอง คณะสหเวชศาสตร 5337253337 
1006. นางสาวมารยาท สุขสวัสด์ิ คณะสหเวชศาสตร 5337256237 
1007. นางสาวมินตรา เพียงพักตร คณะสหเวชศาสตร 5337257937 
1008. นางสาวลลิตา สวัสดี คณะสหเวชศาสตร 5337260737 
1009. นางสาววัชราภรณ ศรีสุข คณะสหเวชศาสตร 5337265937 
1010. นางสาววิลาสิน ี ปุณวงษ คณะสหเวชศาสตร 5337268837 
1011. นางสาวศศิธร เจียมศิร ิ คณะสหเวชศาสตร 5337270037 
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1012. นางสาวสุภาวิดา ตุนเครือ คณะสหเวชศาสตร 5337276837 
1013. นางสาวอานันท จงกระโจม คณะสหเวชศาสตร 5337284837 
1014. นางสาวกุสุมา บุญธรรม คณะสหเวชศาสตร 5337305337 
1015. นางสาวจารุตา หนูแทน คณะสหเวชศาสตร 5337307637 
1016. นางสาวจุฑารัตน ทองกร คณะสหเวชศาสตร 5337309937 
1017. นางสาวซูไฮลา บินเจะมิง คณะสหเวชศาสตร 5337310437 
1018. นางสาวภัทราภรณ โชควนิช คณะสหเวชศาสตร 5337324237 
1019. นางสาวฤทัย บุรินรัมย คณะสหเวชศาสตร 5337328837 
1020. นางสาววิลาวัลย ทาปลัด คณะสหเวชศาสตร 5337329437 
1021. นางสาวอารีรัตน ชางนิ่มนวล คณะสหเวชศาสตร 5337335137 
1022. นางสาวกัลยาลักษณ กลมเกลี้ยง คณะสหเวชศาสตร  5237305237 
1023. นางสาวอัญชิษฐา อัตถปรัชญาเมือง คณะสหเวชศาสตร  5237334437 
1024. นางสาวกรนิกา ติวทอง คณะสหเวชศาสตร   5237005037 
1025. นางสาวจันทรจิรา สีหะวงษ คณะสหเวชศาสตร   5237012337 
1026. นางสาวจินตนา สุขวาร ี คณะสหเวชศาสตร   5237013037 
1027. นางสาวธนาพร มีชัย คณะสหเวชศาสตร   5237027837 
1028. นางสาวปวีณนุช จุลพัฒน คณะสหเวชศาสตร   5237043837 
1029. นางสาวสุภัทรา คําสอน คณะสหเวชศาสตร   5237098337 
1030. นางสาวสุภาพร พุฒซอน คณะสหเวชศาสตร   5237101537 
1031. นางสาวโสรยา ทิพยภูม ี คณะสหเวชศาสตร   5237104437 
1032. นางสาวนัฐภรณ แสงถนอม คณะสัตวแพทยศาสตร 4835575231 
1033. นางสาวกรุณา กาญจนเตมีย คณะสัตวแพทยศาสตร 4935510531 
1034. นางสาวกัตติกา สายสุวรรณ คณะสัตวแพทยศาสตร 4935514031 
1035. นางสาวณัฐนันท ประเสริฐ คณะสัตวแพทยศาสตร 4935534631 
1036. นางสาวเนตรนภา วุฒิประสิทธิ ์ คณะสัตวแพทยศาสตร 4935551231 
1037. นางสาวเบญจวรรณ โตสุขเจริญ คณะสัตวแพทยศาสตร 4935552931 
1038. นางสาวพัณณิน สุรพัตร คณะสัตวแพทยศาสตร 4935564431 
1039. นางสาวคีตภัทร แกวพวง คณะสัตวแพทยศาสตร 4935567331 
1040. นางสาวณัชฌารีย เจริญศักดิ ์ คณะสัตวแพทยศาสตร 4935599431 
1041. นางสาวเรืองอุไร กิจโชดก คณะสัตวแพทยศาสตร 4935601031 
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1042. นางสาววรยุพดี ตรีศร ี คณะสัตวแพทยศาสตร 4935603231 
1043. นางสาววลัยทิพย วงษไทย คณะสัตวแพทยศาสตร 4935608431 
1044. นางสาวศิริวิภา กองลุน คณะสัตวแพทยศาสตร 4935620931 
1045. นางสาวสุธาสิน ี อุดชาชน คณะสัตวแพทยศาสตร 4935633031 
1046. นางสาวสุมาล ี จันโท คณะสัตวแพทยศาสตร 4935639931 
1047. นางสาวอรพรรณ จาตุรกาญจน คณะสัตวแพทยศาสตร 4935644031 
1048. นางสาวขนิษฐา จตุสอ คณะสัตวแพทยศาสตร 5035517431 
1049. นางสาวฐิติรัตน สรรพพันธุ คณะสัตวแพทยศาสตร 5035537031 
1050. นางสาวทิพวัลย ดีอินตะ คณะสัตวแพทยศาสตร 5035557531 
1051. นางสาวณัฐฐธวรรณ โสภิพันธ คณะสัตวแพทยศาสตร 5035562631 
1052. นางสาวนันทิยา สวัสด์ิปญญา คณะสัตวแพทยศาสตร 5035572931 
1053. นางสาววรางคณา ศุขกลิ่น คณะสัตวแพทยศาสตร 5035606631 
1054. นางสาววัชรียา อุปพันธ คณะสัตวแพทยศาสตร 5035609531 
1055. นางสาวหทัยกานต มานะกิจ คณะสัตวแพทยศาสตร 5035638731 
1056. นางสาวอรทัย บุตรคุณ คณะสัตวแพทยศาสตร 5035640931 
1057. นางสาวอรัญญา จุลปานนท คณะสัตวแพทยศาสตร 5035644431 
1058. นางสาวกนกพรรณ วงศชัยศร ี คณะสัตวแพทยศาสตร 5135501431 
1059. นางสาวกันติศา เรืองจอย คณะสัตวแพทยศาสตร 5135507231 
1060. นางสาวจอมขวัญ ภูบรรทัด คณะสัตวแพทยศาสตร 5135511731 
1061. นางสาวจุฑารัตน คลายบุตร คณะสัตวแพทยศาสตร 5135518131 
1062 นางสาวนัสจิรา บุญวงษ คณะสัตวแพทยศาสตร 5135560431 
1063. นางสาวปยนุช ศรีบุรินทร คณะสัตวแพทยศาสตร 5135569131 
1064. นางสาวพรรณวดี รันศร ี คณะสัตวแพทยศาสตร 5135578831 
1065. นางสาวพัดชา บุญพุมพวง คณะสัตวแพทยศาสตร 5135581631 
1066 นางสาวพิมพนิภา ศิริวัฒนกุล คณะสัตวแพทยศาสตร 5135582231 
1067. นางสาวมนัสวี ชูเชิด คณะสัตวแพทยศาสตร 5135592531 
1068. นางสาวรัชดา วงศอนรรฆ คณะสัตวแพทยศาสตร 5135597731 
1069. นางสาววรรณพร สัตตธารา คณะสัตวแพทยศาสตร 5135607331 
1070. นางสาวสิรนุช ชุมนวน คณะสัตวแพทยศาสตร 5135621031 
1071. นางสาวอริญชยา พบแกว คณะสัตวแพทยศาสตร 5135642231 
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1072. นางสาวจารุวรรณ บุญเกษม คณะสัตวแพทยศาสตร 5235519931 
1073. นางสาวชนิกา พ่ึงเพียร คณะสัตวแพทยศาสตร 5235527931 
1074. นางสาวชรินรัตน เรืองผล คณะสัตวแพทยศาสตร 5235529131 
1075. นางสาวทิพยสุดา เทียบประทานพร คณะสัตวแพทยศาสตร 5235545131 
1076. นางสาวนริสา ดิษระ คณะสัตวแพทยศาสตร 5235556031 
1077. นางสาวพลับพลึง ยอดเหล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร 5235572031 
1078. นางสาวพีรยา เพลัย คณะสัตวแพทยศาสตร 5235581731 
1079. นางสาวภาษร ภูผา คณะสัตวแพทยศาสตร 5235586931 
1080. นางสาวภาสิน ี สวนกวางทอง คณะสัตวแพทยศาสตร 5235587531 
1081. นางสาวมธุรส ว่ันสิทธิ ์ คณะสัตวแพทยศาสตร 5235589831 
1082. นางสาวลักษมี ยิ้มปานฝาย คณะสัตวแพทยศาสตร 5235601631 
1083. นางสาวเศรษฐวรรณ ทองเสน คณะสัตวแพทยศาสตร 5235625731 
1084. นางสาวสุพัตรา ท่ีดี คณะสัตวแพทยศาสตร 5235632031 
1085. นางสาวอมรวรรณ บัววัฒน คณะสัตวแพทยศาสตร 5235640031 
1086. นางสาวเอมวิกา อินสําอางค คณะสัตวแพทยศาสตร 5235659031 
1087. นางสาวกนกวรรณ เทพธีรเธียรชัย คณะสัตวแพทยศาสตร 5335502231 
1088. นางสาวกัลยา กระออมแกว คณะสัตวแพทยศาสตร 5335507431 
1089. นางสาวจันทิฏฐ บัวคํา คณะสัตวแพทยศาสตร 5335515431 
1090. นางสาวจุฑามาศ อองนก คณะสัตวแพทยศาสตร 5335520531 
1091. นางสาวฐนิชา ชาญชัยเดชาชัย คณะสัตวแพทยศาสตร 5335532031 
1092. นางสาวธวัลรัตน ตะนัยศร ี คณะสัตวแพทยศาสตร 5335546931 
1093. นางสาวนิศาชล วิบูลยเพ็ง คณะสัตวแพทยศาสตร 5335558431 
1094. นางสาวเบญจธรรม ไทยธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร 5335561231 
1095. นางสาวพิจิตรา ศรีตะ คณะสัตวแพทยศาสตร 5335580131 
1096. นางสาวภาวนา ทศพิทักษกุล คณะสัตวแพทยศาสตร 5335591031 
1097. นางสาวมาล ี เวียงสงค คณะสัตวแพทยศาสตร 5335595631 
1098. นางสาวลักษมี ลิ้มผองใส คณะสัตวแพทยศาสตร 5335603031 
1099. นางสาวลักษิกา โนนทะศร ี คณะสัตวแพทยศาสตร 5335604631 
1100. นางสาวสุดารัตน คุณผลวัฒนา คณะสัตวแพทยศาสตร 5335626431 
1101. นางสาวอมรรัตน ศรีพรหมคุณ คณะสัตวแพทยศาสตร 5335635031 
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1102. นางสาวเอิงศิริ แกวขุนจบ คณะสัตวแพทยศาสตร 5335644731 
1103. นางสาวกันตกนิษฐ โพธิกิจ คณะอักษรศาสตร 5140011022 
1104. นางสาวชยากาญจน จันทรไชย คณะอักษรศาสตร 5140043022 
1105. นางสาวณัฐวดี ลีอ่ํา คณะอักษรศาสตร 5140069422 
1106. นางสาวทิพยสุดา ชัยชนะ คณะอักษรศาสตร 5140078022 
1107. นางสาวทิพยสุดา ลีเจยวะระ คณะอักษรศาสตร 5140079722 
1108. นางสาวปณตพร ศรีสิทธิพจน คณะอักษรศาสตร 5140110422 
1109. นางสาวผกาพรรณ วงศพุม คณะอักษรศาสตร 5140129422 
1110. นางสาวพัชรนันท แสนไพร คณะอักษรศาสตร 5140139722 
1111. นางสาวพิณชาญ แดงกุลวานิช คณะอักษรศาสตร 5140146022 
1112. นางสาวมารินา ปยะนุช คณะอักษรศาสตร 5140162022 
1113. นางสาวรุงฤดี แดงสูงเนิน คณะอักษรศาสตร 5140174622 
1114. นางสาวลลิตภัทร สีฆสมิทธิ คณะอักษรศาสตร 5140176922 
1115. นางสาวอัมพร เพ็ชรรัตนตานนท คณะอักษรศาสตร 5140252922 
1116. นางสาวกาญจนา วิสัย คณะอักษรศาสตร 5140503422 
1117. นางสาวฤทัยรัตน เปลงวรรณ คณะอักษรศาสตร 5140517222 
1118. นางสาวโสภาพรรณ เฮงรัศมี คณะอักษรศาสตร 5140524622 
1119. นางสาวปภัสรา อาษา คณะอักษรศาสตร 5140613822 
1120. นางสาวมุตตา กลาหาญ คณะอักษรศาสตร 5140624722 
1121. นางสาวพรชนก พรหมโลก คณะอักษรศาสตร 5240016222 
1122. นางสาววลัยรักษ ชั้วทอง คณะอักษรศาสตร 5240027122 
1123. นางสาวจูยิน แซจาง คณะอักษรศาสตร 5240118622 
1124. นางสาวชนิกานต เหมปราการ คณะอักษรศาสตร 5240126622 
1125. นางสาวธีรินทรา จันทรแดง คณะอักษรศาสตร 5240164422 
1126. นางสาวเบญจมาศ หนุวงษ คณะอักษรศาสตร 5240176022 
1127. นางสาวภัทริกา ออยอั่น คณะอักษรศาสตร 5240201022 
1128. นางสาววาสิดา สาวงศทะ คณะอักษรศาสตร 5240231822 
1129. นางสาวสิริรัตน แกวหีตนุย คณะอักษรศาสตร 5240251322 
1130. นางสาวอารียา บุญลํา คณะอักษรศาสตร 5240280522 
1131. นางสาวกฤตยา โยธารส คณะอักษรศาสตร 5240503522 
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1132. นางสาวชินาลัย คําชมภ ู คณะอักษรศาสตร 5240507022 
1133. นางสาวณิชชา ขจรไพร คณะอักษรศาสตร 5240509322 
1134. นางสาวพิจารินทร หงษทอง คณะอักษรศาสตร 5240513822 
1135. นางสาวพัชราภรณ เล็กนอย คณะอักษรศาสตร 5240621922 
1136. นางสาวชนิกานต วรรณมาลิกพันธ คณะอักษรศาสตร 5340046122 
1137. นางสาวฐิติพร ชาวงษ คณะอักษรศาสตร 5340063822 
1138. นางสาวณัฐยา สมเสี้ยว คณะอักษรศาสตร 5340074722 
1139. นางสาวทมวรรณ เพ็งสถิตย คณะอักษรศาสตร 5340087922 
1140. นางสาววนาล ี ทองชาติ คณะอักษรศาสตร 5340207922 
1141. นางสาวณัชชา ปยวุฒิสกุล คณะอักษรศาสตร 5340506522 
1142. นางสาวพัณณิตา จันทรแสง คณะอักษรศาสตร 5340514522 
1143. นางสาวอัมพิกา มูลละ คณะอักษรศาสตร   5240277722 
1144. นางสาวกรฎา รําพึงวงษ สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร 5347001140 
1145. นางสาวเกศวรางค เชื้อหมอ สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร 5347002840 
1146. นางสาวเขมิสรา กีรติสุนทรวัฒน สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร 5347004040 
1147. นางสาวจิราพร คําใหญ สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร 5347005740 
1148. นางสาวจุฑามาศ คงรอด สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร 5347006340 
1149. นางสาวจุฬาลักษณ จักรคํา สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร 5347007040 
1150. นางสาวทาริกา จิตอารีย สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร 5347011440 
1151. นางสาวณัฐชยา ทาโน สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร 5347012040 
1152. นางสาวณัฐสิร ิ แดงดวง สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร 5347013740 
1153. นางสาวธนภรณ พุดโมต สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร 5347014340 
1154. นางสาวธนุชภรณ นพรัตน สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร 5347015040 
1155. นางสาวนันทัชพร บุญธรรม สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร 5347019540 
1156. นางสาวปรางทิพย สมมะลวน สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร 5347021740 
1157. นางสาวปุณยจรีย เลาหบุตร สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร 5347022340 
1158. นางสาวพรทิพย ตรงชื่น สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร 5347023040 
1159. นางสาวภรณสุดา บู สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร 5347025240 
1160. นางสาวมยุรี อินวัน สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร 5347026940 
1161. นางสาวยชนา ลําคํา สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร 5347027540 



 40

1162. นางสาววรรณพิมล อิสสระ สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร 5347029840 
1163. นางสาววารุณี วิละขันคํา สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร 5347031040 
1164. นางสาวหฤทัย ปญญะ สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร 5347038440 
1165. นางสาวอนันธพร บุญศร ี สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร 5347040640 
1166. นางสาวอนุสรา แสงคํา สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร 5347041240 
1167. นางสาวอมฤตา ผายเตชะ สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร 5347042940 
1168. นางสาวอรพรรณ บัวอิ่น สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร 5347043540 
1169. นางสาวอรวด ี อุปริสัจจะ สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร 5347044140 
1170. นางสาวอุไรวรรณ คําสุรันทร สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร 5347047040 
 
    

 ประกาศ         ณ       วันที่               กุมภาพันธ   พ.ศ. 2554      
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