
ชือ่  -  นามสกลุ รหสัประจ าตัว

นายกฤต สริทัิบทมิ 550110005

นายพรีพล ธงภักดิ์ 550110534

นายณัฐวฒุ ิฮะยบีู 560110173

นายประสทิธิ ์ครธุาโรจน์ 560110461

นส.ทพิยส์ดุา รัตนวทิรูย์ 570110030

นส.ศริภัสสร ธรรมขนัธ์ 570110241

นายธวัชชยั นามลู 570110486

นส.ขจรสริ ิบญุพกุ 580110008

นส.ฐติมิา ดจุจานุทัศน์ 580110021

นส.จริานันท ์นาคอไุร 580110163

นส.อมรรัตน ์กลบีเนตร 580110278

นส.วรีนิทรภั์ทร พรมเสน 580110325

นส.สดุสายป่าน สทุจติ 580110329

นส.ณัฐธริา นวลค าวัง 580110402

นส.สายพร อัสนจัีนทรา 580110424

นส.ชตุาภรณ์ วงศใ์หญ่ 580110503

นายYAO ZHAO 580115528

นส.พรรณภัทร ทพิละ 590110052

นส.พมิพม์าดา ฮาตาโน 590110061

นายเลศิฤทธิ ์อตุโรกลุ 590110081

นายทรงกลด สโุพธิ์ 590110123

นส.สริกิมล ประดษิฐด์ว้ง 590110242

นส.ชวศิา อนิทกลุ 590110367

นายณัฏฐ ์สรรคว์นชิพัฒนา 590110463

นส.ฉัตรฐรกิา จันทนห์อม 590110500

นายปฏพิล ตัง้ตัว 600110058

นส.สพุชิญา ตันจันทร์ 600110100

นส.นภาพร บญุโน 600110125

นายดฐิรัช กาญจนะจัย 600110155

นายปราชญ ์ไชยวฒุิ 600110218

นส.ปภาดา บญุมาเกีย๋ง 600110269

นายณัฐชา เชือ้หอม 600110302

นายชนภัทร คาบเพ็ชร 600110348

นส.ปัณณพร นอ้ยคง 600110367

นายปณุยวัจน ์แปงสนทิ 600110369

นส.พรรษาวด ีชาวลีแ้สน 600110409

นส.อภญิญารัศมิ ์วงคช์ะรัตน์ 600110457

นส.จริาภรณ์ อทุธยิา 600110493

นส.พรปวณ์ี อตุมะ 600110515

นส.ศศนิา ธปูหอม 600110531

นายปราชญ ์อยูเ่จรญิดี 600112026

นางMILAN SHRESTHA 600131007

นส.ณญาณี จรงิจติร 600132004

นายภัทรกร ค าสพุรม 600132040

คณะมนุษยศาสตร์

รายชีอ่นักศกึษาทีไ่มไ่ดช้ าระคา่ธรรมเนยีมการศกึษา

ชว่งวันที ่14 - 18 มกราคม 2562  

ภาคการศกึษาที ่2 ปีการศกึษา 2561



นส.ชญัญานุช แสนทวสีขุ 610110015

นส.นันทติา อุน่อารมย์ 610110053

นส.วภิาดา พระรับรักษา 610110089

นส.ศรารัตน ์มหาวงศ์ 610110093

นส.สริกิัญญา อดุหมอ 610110102

นายนรวชิญ ์วรรณจติร 610110126

นส.เนตรนภสิ สงไพรสน 610110128

นส.ปิยะวรรณ ศักดิส์งู 610110129

นายวสพุล ทองเดชศรี 610110141

นส.สราดา แสนสรุนิทร์ 610110148

นส.ณัฐรัตน ์พัวศรพัีนธุ์ 610110160

นส.ฐติรัิตน ์ละลี 610110226

นส.ณัฏฐนั์จ คงศรเีจรญิ 610110228

นายณัฐกรธ ์อัศวธรีศักดิ์ 610110229

นส.ปพชิญา อนันทวัธน์ 610110237

นส.พนดิา เพชรสวา่ง 610110242

นส.เหมย 610110260

นายเกยีรตศิักดิ ์ยาแกว้ 610110269

นส.ชนกชนม ์ไชยแสน 610110274

นายณัฐพงศ ์เอือ้อรัญโชติ 610110284

นายธรีธ์วัช ค าวังพฤกษ์ 610110294

นส.เวยีนนา สขุเจรญิ 610110317

นายสหสัวรรษ ยาวลิาศประดษิฐ์ 610110323

นายธนวัฒน ์ตันอา้ย 610110345

นส.อรวรรณ ภักดอี านาจ 610110362

นส.บัวชมพ ูสนิธุ 610110383

นส.จติตราภรณ์ จติวงศ์ 610110417

นส.ธญัชนก นาคะเกตุ 610110426

นส.บษุบา ลรีพันธุ์ 610110433

นส.พรพรรณ วัชชวัลคุ 610110436

นส.วรศิรา เนตรทอง 610110459

นายเกรกิเกยีรต ิวงศภ์มูเิมอืง 610110472

นส.ณัฐณชิา อา้ยเจรญิ 610110483

นายอธษิฐ ์จวงพุม่ 610110525

นายศรัณย ์สายแวว 610110541

นส.พชิญมณธ ์จตรุภัทร 610110567

นส.กาญจนา กดุนานอ้ย 610110584

นส.นภัสสร พานทอง 610110595

นส.ธญัธร ธรรมชยั 610110608

นส.ตมสิา เอีย่มจอ้ย 610110637

นส.จริากร วงคท์ะนี 610112008

นส.สดุารัตน ์จริะวโิรจน์ 610112054

นส.อารรัีกษ์ มงคลเรอืงฤทธิ์ 610112062

นส.จงกลณี ทวอีภริดฝีาง 610112063

นส.ปณดิา ขวัญสริมิาโนชญ์ 610112066

นายพงศกร แซจ่าง 610112067

นส.ฐติาภา ประทมุทพิย์ 610112071

นส.กชกร ไทยชยัธรรม 610112075

นส.ณัฐนันท ์เมธนาวนิ 610112080

นส.MINGRUI LIU 610115516



นส.Wenjing Xu 610115524

นายทองบรบิรูณ์ หน่อทอง 610131031

นส.ชฎาวรรณ ชยัน่าน 610132010

นายปัญจนนท ์ประสม 540210046

นส.ณชิกานต ์หวัเพ็ชร์ 560210036

นส.มณฑณัชย ์พงศรั์ชวัฒน์ 570210066

นายพลวัต วฉิายา 570210168

นส.จติรทวิา แกว้มา 570210241

นายศภุศษิฎิ ์ณ สกลู 570210260

นายปญุญพัฒน ์โยธหะลักษณ์ 570210280

นส.ดารณีุ องคม์ิน้ 580210041

นส.ภัทรวด ีปรารมภ์ 580210051

นส.เวธกา ขนัตพิงษ์ 580210142

นส.ภานุชนารถ ชยัวงค์ 580210196

นส.รัชฎาภรณ์ ซา่มยอง 580210215

นายธนวัฒน ์อักษรศรี 580210284

นายภาสกร ปัญญากาศ 580210317

นายอาทติย ์ค าหลิง่ 580210325

นส.วาล ีลอบญุ 590210024

นส.กรวกิา ศรทีอง 590210033

นายดัง่ตะวัน วฒุิ 590210070

นายธนวัฒน ์ปัญญามลู 590210071

นส.สชุาดา ทานะมัย 590210086

นส.สธุนิ ีรพทัีศนพงศ์ 590210157

นส.ณัฐฑติา จันตา 590210270

นายณัฐกานต ์สงิสาร 590210325

นายเอกศษิฏ ์ชยัรุง่โรจนปั์ญญา 590210345

นส.วรีะนุช แยม้ยิม้ 590251008

นายภเูบศ พวงแกว้ 590252010

นายคะเณยะ ออ่นนาง 590252015

นายเจตนพัิทธ ์พาค า 600210163

นายภาณุพันธุ ์สนัุนตา 600210183

นส.ณชิากร พัวพรพงศ์ 600210264

นายธนาคาร วจสีจัจะ 600210329

นส.นภสร ค าป่ินแกว้ 600231006

นายพงษ์วส ุเนยีมส าเภา 600231009

นายพทิวัส ชา่งจัด 600231011

นายสรณัฐ ใจนันท์ 600231013

นส.สภัุจชนา แสงแกว้ 600231015

นส.สภุาวรรณ สนมวัฒนะวงศ์ 600231016

นส.อรรถกานต ์วงศใ์หญ่ 600231017

นส.อัศนยี ์ปันตี 600231019

นส.ลลติภัทร ยาเจรญิ 600232028

นส.วัชราภรณ์ กันใจ 600232029

นส.สพุทิยา สงิหค์ า 600232033

นายวสธุา นราพงศ์ 610210132

นส.นัทธมน พันธศ์รี 610210154

นส.วารณีุ สวัสดี 610210162

นายกติตพิงศ ์สจุรติไพบลูย์ 610210172

คณะศกึษาศาสตร์



นายจักรพันธ ์ใจตา 610210208

นส.อารวรรณ จันทรส์ม 610210285

นายยศวรรธน ์รัตนวรากร 610210310

นส.กนกวรรณ หงษ์เงนิ 610231001

นส.จอมขวัญ กระภฤูทธิ์ 610231002

นส.ชดิกมล ตองออ่น 610231003

นส.นรศิรา ธรรมนันตา 610231005

นส.ศริปิราณ จรรยส์บืศรี 610231007

นส.สธุาวนิ ีวงคเ์ครา 610231009

นายอตวิชิญ ์ธงพทัิกษ์ 610231010

นายสถาพงษ์ คงสมพงษ์ 610232004

นส.พรรณนภิา อนิตามลู 610232036

นส.พมิพัชร ์สปัจาตรุะ 540310128

นายรัฐพงศ ์ใจกลา้ 540310220

นส.อัจจมิา รบีเรง่ 550310059

นายณัฐพล ชศูรี 560310092

นายวรัญญ ูพงษ์ไพร 560310218

นายภานุชติ ศรวีชิยั 570310012

นส.เกษรนิทร ์สฤุทธิ์ 570310024

นส.นันทนา วงษ์ทวี 570310037

นายอธบิด ีโพธิพั์นธ์ 570310050

นายชยัชนะ ผกูผา 570310058

นส.สภุาพร มลามาตย์ 570310169

นส.ชนนิาถ นาระตะ๊ 580310007

นส.ธติสิดุา ศรสีขุ 580310013

นส.กาญจนา จโีน 580310036

นายโฆษิต ไชยเสรมิ 580310065

นส.ปรางค ์สวยสวุรรณ 580310075

นส.ณัฐพร แสนสอาด 580310142

นายกานตร์ว ีบตุรชน 580310228

นส.เพ็ญพชิชา พรมพรรณา 580310254

นส.ลักษณารยี ์ดวงตาด า 580310258

นายสมปราชญ ์พรหมเกตุ 580310260

นส.กัณฐวล ีศรบีรุนิทร์ 580310267

นายจริภัทร ทวชีืน่ 580310271

นายธนกร พรรณจักร 580310277

นส.รวสิรา ทาคาสม 580310289

นายสริสิมบรูณ์ เครอืค าแกว้ 580310295

นส.ณัชชา สมมนุษย์ 580310315

นส.ญาณศริ ิพุม่ขจร 590310044

นายธญัพสิฐิ อดุมเศรษฐ์ 590310049

นายพัชรพงษ์ อิม่ฤทธิ์ 590310124

นายวรายทุธ มลูนารัตน์ 590310134

นายชยมงคล คณะปัญญา 590310146

นายภาณุพงศ ์ตาลาน 590310160

นส.อนันตญา ชาญเลศิไพศาล 590310174

นายกฤตภาส เต็งรัง 590310177

นายธนัช ถริสทุธิ์ 590310197

นายสพุจน ์พลูทาจักร์ 590310216

คณะวจิติรศลิป์



นายนุตกิานต ์ไชยสวุรรณ 590310240

นส.ปาลนิ ีเอง่ฉว้น 590310244

นส.พลอยกะรัต มหยัศริโิยดม 590310246

นส.พณิพศิทุธ ์ถาจอหอ 590310248

นายวัฒนธรรม อตมิานะ 590310258

นายอนวัช สภุาพพรชยั 590310262

นส.กรกนก แซฉ่ั่ว 590310266

นส.ฐติารยี ์อนิทรโยธนิ 590310276

นายสชัฌกร มลูไฝ 590310292

นายรัตนพันธ ์ขจรบรรัิกษ์ 590310325

นส.สภุวติา วนสวุานชิ 590310333

นายปญุญาพัฒน ์อัศวโสภณภักดี 590310335

นายชนิดนัย จติตปัญญา 600310007

นส.ธญัชนก ยอดพโิล 600310014

นส.สทุธดิา ชุม่มงคล 600310033

นส.อาทติยา ธวีะสาสน์ 600310040

นส.รุง่ระพพีมิพ ์ใจเอือ้ 600310053

นายโกศัยวัชร มหาบณุย์ 600310069

นายธนพล จันทรัตน์ 600310076

นายธติธิรณ์ หอมจันทร์ 600310079

นายปัทมวกิรณ์ จันทฉายา 600310083

นายภมูทัิศน ์แยม้คงเมอืง 600310087

นายมนุสสภมู ิขโีรท 600310088

นายศรัณย ์ทองชืน่ 600310092

นส.ณชิมน ติ๊บนอ้ย 600310116

นส.พรฝัน ค าพับ 600310158

นายภัทรกร มณีศลิาวงศ์ 600310167

นส.ปรดีาพร หทัยวสนัตส์รา้ง 600310201

นายวฒุพิงษ์ ปักษี 600310218

นายพรีณัฐ ศรปีองพันธ์ 600310251

นายรัฐภัทร ์นธิสิกลุพัชร์ 600310263

นส.แวนดา ชดิสนิ 600310266

นส.กติตญิา ฟปูลกู 600310278

นายชยัชาญ บรรเจดิ 600310285

นส.มรกตอันดามัน ทมุมนตรี 600310306

นส.ยวุเรศ ใหมโ่ท๊ะ 600310307

นายธนวัฒน ์ทับเทีย่ง 600310324

นส.ปียญ์านันท ์รัตนจันทร์ 600331005

นายอัครวฒุ ิแตงมณี 600331010

นายกติตศิักดิ ์แซโ่คว้ 600331011

นายธนกร สธุรีศักดิ์ 600332003

นายอาณัฐพล ชยัศรี 600332004

นส.กฤตยิา วัฒนกบีตุร 600332005

นายจลุทติย ์โจลานันท์ 610310003

นส.ฉันทพชิญา เทพปะชยั 610310004

นายชษิณุพงศ ์ชชูว่ย 610310007

นายปารเมศ ดแูกว้ 610310015

นส.ภัณฑลิา นวลเมอืง 610310020

นายวงศช์ยั ชมูณี 610310024

นายสทุวิัส ธรรมโชติ 610310029



นส.จารวรี ์จันทรปั์ญญา 610310035

นส.ชลันดา กัณณาลักษ์ 610310037

นายอาณัต ิศรสีวัสดิ์ 610310050

นายจตรุพร อะทนู 610310055

นส.ชนมน์ภิา สเีหลอืง 610310058

นายธนัวาครนิทร ์วงศพ์พัินธ์ 610310069

นายอดุมเกณฑ ์เหลอืงวชิชเจรญิ 610310080

นส.ขนษิฐา ทรัพยส์นิธ์ 610310092

นส.นันทกิา ประดับภทูอง 610310112

นส.นติยา ปัญญา 610310115

นส.สริกิัญญา ราชตัน 610310144

นายชนิดนัย นาคศริิ 610310164

นส.ชลรดา ชา้งขาว 610310189

นายชนิบตุร พรมนนท์ 610310190

นายพรรษประเวศ วงศด์าว 610310197

นายสหพล ชตูนัินท์ 610310202

นส.ญาดา ทรัพยป์ระเสรฐิ 610310212

นส.พชิญาภัค สอนวงษา 610310223

นายอนณ แกว้มณี 610310234

นส.พัชรภีรณ์ สอนแกว้ 610310242

นส.รวภิา แพงศรี 610310244

นส.รัตตกิลุ ดวงตา๋ 610310245

นายธนกฤต คูค่วร 610310256

นายสทิธาร ์จันทรส์าคร 610310278

นส.กนกพร เฉือ่ยอารมย์ 610310280

นายกัญจน ์เรอืงฤทธิ์ 610310290

นายคณนิ เเอบเงนิ 610310292

นส.ธนัยช์นก ภสูฤีทธิ์ 610310296

นายพฤกษการ พวงชยัภมูิ 610310322

นายเกยีรตพิงศ ์หงษ์ระนัย 610310323

นส.ฐติาพร คลอ้ยตามวงศ์ 610331004

นายจริะวฒุ ิแขกเพ็ง 610332013

นายวรีศักดิ ์ของเดมิ 610332017

นายธนัยภฤศ ฟองดาวรัิตน์ 610352003

นายจักรกรชิ ฉมินอก 610352007

นายปวรณัช วงศว์านชิ 570415002

นายปฏภิาณ มาชมภู 590410043

นส.ธนัญญา อนิสวน 590410103

นส.เพยีงรว ีพรมโคตร 590410133

นายภัทรชนน มตุะพัฒน์ 590410134

นส.เอวาลนิ ปลาสวุรรณ 590415006

นายคณุวฒุ ิบญุฤกษ์ 590455903

นส.จันทรจ์ติตรา จันทรอ์อ่น 590455906

นส.ณัฏฐณชิา อนิทรารัตน์ 600410022

นายธนะพัฒน ์ประเสรฐิกลุ 600410029

นายวรีพงศ ์เสอืเรอืง 600410062

นส.จารวุรรณ กรพีจนยี์ 600410083

นส.ทพิรัตน ์พนมวัน ณ อยธุยา 600410104

นส.ปิยวรรณ สนัุนนะ 600410122

คณะสงัคมศาสตร์



นายววิศิน ์รุง่โรจนโ์ชตชิว่ง 600415009

นส.สทุธษิา นาควรรณ 600432025

นางKALYAR EI EI LWIN 600435805

นางNGUYEN THI TU ANH 600455801

นายภรูณัิฐ พันธง์ามเครอื 610410023

นายวทิวัส ฝ้ันอิน่แกว้ 610410029

นส.พชิญาภา ก า่โน 610410066

นายพรีวฒุ ิดาระวะ 610410112

นายธทัีต ค าเจรญิ 610410140

นายนพสนิธุ ์ฝ้ันเมา 610410160

นายฟาอซี อนันตการณ์ 610432008

นายอัศน ีบรูณุปกรณ์ 610432023

นส.MAY SAUNG OO 610435808

นายSAW NI THAW HTOO 610435811

นส.SUI MENG PAR 610435812

นายVAN BAWI MANG 610435813

นางXIAOYAN ZHANG 610455802

นายพทิธกิรณ์ ปัญญามณี 610455905

นายปิยวัฒน ์สกุันโท 550510229

นายวษิณุ วงคส์าย 560510367

นายปรยิ ชาธรรมา 570510092

นส.เขมรัตน ์สมภพิงษ์ 570510195

นายวชิชาธร โภคาธรบรบิรูณ์ 570510381

นายคณตินิ วรัิชภานนท์ 580510001

นส.ณัฐณชิา สนัุนทวนชิ 580510190

นายพชิญ ์วงศค์ ามลู 580510347

นส.ขนษิฐา สทิธวิฒุิ 580510488

นส.ณัฐธนฌิา นันตะ๊เสน 580510502

นส.วชิญาพร ใจลา 580510556

นายพรีดนย ์แพรกจนิดา 580510615

นายกฤษณ์ สริกิลุรัตน์ 580551020

นายอนริทุธิ ์พรกิสี 580551049

นายสรุยิล ยิม้เนตร 580551053

นายณัฐวฒุ ิบญุลอื 580551062

นส.พสิมัย สพัุฒนา 590510077

นส.รตมิา กมุารบตุร 590510250

นายคเชนทรพ์ล กาบจันทร์ 590510301

นส.อภชิญา เวชปัญญา 590510513

นส.ธรีาวรรณ ขนัทะ 590510554

นส.นันณภัชสรณ์ ทองค า 590532011

นายปณธิาน สานเมทา 590551008

นายกติตภัิฏ โชตจินิดากลุ 590551045

นายวสนัต ์ศรพีรม 590551056

นส.พัชชา วงศล์ะการ 600510100

นส.นราวด ีจารกึ 600510287

นายชนายทุธ ทองค า 600510300

นส.ถริดา กอ้นทอง 600510372

นส.ปิยะธดิา เรอืนสอน 600510562

นายวรวชิ แกว้พลกิ 600510577

คณะวทิยาศาสตร์



นส.สชุญัญา ชืน่สมบัติ 600510587

นส.วมิลณัฐ โชคลาภ 600531018

นายอัฐพล ชชัวาลวฒุกิลุ 600531023

นายไชยวัฒน ์แกว้มชียั 600531037

นายสรวชิญ ์สารอนิทร์ 600531039

นายสริวฒุ ิเนตยานันท์ 600531040

นส.อภญิญา หาญขนุทด 600531046

นายพนาสณัฑ ์มโนรส 600531049

นส.ดารณีิ แกว้ศริิ 600531059

นส.ธดิาภัทร ชนิทองอหุยัด 600531060

นส.ชฎาพร อนิสขุ 600531063

นายบรุศิร ์ทองนอ้ย 600531070

นายไพฑรูย ์โถยะโล 600531088

นส.จรินันท ์หอมนาน 600531090

นายกติตพิงศ ์ปันธนิวน 600531092

นส.พชิญา พงศม์านะวฒุิ 600531103

นส.เกล็ดทราย ภผูาคณุ 600531116

นส.กัณฐญ์ารัตธ ์ฐติวิัฒนาการ 600531121

นายพทุธนัดร วงศส์มบรูณ์ 600531125

นายวรวทิย ์ศรชยั 600531131

นายเศรษฐ ์สนัตธิรางกรู 600531134

นายวรีะพจน ์วนะจะเรนิ 600531135

นส.จริาภรณ์ วงศใ์หญ่ 600531136

นส.จริาภา ธญัญา 600531140

นส.สดุารัตน ์วงศเ์ก๋ 600531146

นส.ณัฐภรณ์ บัวแยม้ 600531147

นส.ประณติา เสพปันค า 600531150

นายจริะพงษ์ ชมกลิน่ 600532014

นายเจนวชิ พว่งพี 600551008

นายศภุณัฐ สนัตกิลู 600551028

นายจักรกฤษณ์ แดงแสน 600551045

นส.ขวัญภริมณ์ ณะเรอืงศรี 600551046

นายเมธ ีวาทกิทนิกร 600551048

นายปิยะนัฐ วริยิะสขุสงิห์ 600551049

นายโอฬารกิ ตาสยุะ 600551052

นายณัฐธติ ิเชยีงแรง 600551057

นายธนภัทร อัฐวงค์ 600555906

นส.ชนดิา ครองไชย 600555907

นส.ชฎาภรณ์ ทาสงิหค์ า 610510016

นส.ญาณศิา โนจา 610510024

นส.ณัฐธยาน ์นาขา้ม 610510031

นส.ธนัญชนก ศรธีดิวง 610510041

นส.ธนาวด ีจันทรท์อง 610510043

นส.นัฏฐนัินท ์อนิทรส์อน 610510051

นส.นันทน์ภัส นยิมศรี 610510052

นส.ปิยะมาศ มลูตา๋ 610510058

นส.พมิพล์ภัส วัดพว่งแกว้ 610510071

นส.วจิติตรา สรุยิะพันธ์ 610510089

นส.สรินิยา สรุยิะโจง 610510098

นายปัญญา วงคส์ถาน 610510154



นส.พมิพล์ภัส ทองสขุ 610510164

นส.ศรินิทรรั์ตน์ ยศถาวร 610510186

นส.กฤตยิา ค าโสภา 610510208

นายจักรนิ รุง่ศริพิาณชิกลุ 610510217

นส.ชนกนันท ์จรวฒุพัินธ์ 610510220

นายชนนิทร ์มอญไข่ 610510224

นส.ญานศิา สมศักดิ์ 610510227

นส.ปรชิญา พรมแกว้ 610510247

นส.ปัจฉมิาพร ค าสาร 610510249

นส.มณฑริา เพชรมณีจนิดา 610510261

นส.โยษิตา นุสรุยิา 610510264

นส.วารสิสรา เฉลมิพงษ์ 610510273

นายวรีภัทร มลูแพร 610510274

นส.ศรินิภา เฉลยีวไว 610510277

นส.สทุธดิา เขมาวงษ์ 610510287

นส.อารยีา สา่งเงนิ 610510297

นายปรมัตถ ์ธรรมววิรณ์กลุ 610510330

นส.เพยีงตะวัน ใจประเทอืง 610510344

นายวัชพล ภผูาคณุ 610510351

นส.ศรัญญา อนิตะ๊วงค์ 610510354

นส.ศภุพร ศรโีพงาม 610510357

นส.สาธติา ประคัลภากร 610510360

นส.สชุาวด ีอนิตะ๊นันต์ 610510361

นายอภชิาต ิจนิาการ 610510364

นส.นันทน์ลนิ อตุมะ 610510375

นายปกรณ์ สขุเกษม 610510376

นายเกือ้กลู อนิทรก าแหง 610510402

นายศาสวัต ภาใจธรรม 610510436

นส.ณัฐวด ีมะปะเข 610510457

นส.ภัทรธฌิา ชาวชน 610510472

นายสนัุนทวัทร เชีย่วชาญ 610510512

นายกศเิดษ ไชยเขยีว 610510530

นส.เกศริณิ หงษ์เลศิ 610510537

นส.ชญาน ีแดงระยับ 610510543

นส.ณัฐณชิา สรุศลิป์ 610510550

นส.ปวณ์ีนุช ตรวีมิล 610510566

นส.ปาวามาตร ีหรรษไพบลูย์ 610510567

นายภาคภมู ิแสนสมฤทธิ์ 610510575

นส.สพุรรษา กติตโิสธร 610510598

นส.นริภาดา อนิทวัฒน์ 610510623

นายรัฐธรรมนูญ ยายะนันท์ 610510666

นายสรวศิ เอีย่มพันธ์ 610510671

นายสรายทุธ สมภักดี 610510672

นายอัชราย ุพรวัฒนานนท์ 610510676

นส.ดวงพร ลงุค า 610510686

นายภพูรัิฐ สปิุนราษฎร์ 610510702

นส.กติตวิรา บัวอนิทร์ 610510739

นายชยัวัฒน ์สทิธวิัง 610510746

นายปนทิาน แสนนันตา 610510752

นายวรวัฒน ์เทพยศ 610510766



นส.ษิญาภา ยมจนิดา 610510767

นายพัสกร มาลศีรสีกุใส 610510787

นายปฏภิาณ หงษ์เวยีงจันทร์ 610510805

นายพงศภ์รีะ พทุธพรชนิพงศ์ 610510807

นส.วณัิฐชา ลลติาพร 610510810

นายศภุวชิญ ์แจม่ไทย 610510814

นายจตรุนต ์วัฒนาพันธ์ 610531002

นายเฌอ ชาติ 610531019

นส.มนัสวัน มะโนเกีย๋ง 610531026

นายสพุศนิ สกุระ 610531033

นายกอบกลู จันทรง์าม 610531054

นส.บญุนศิา ภัสสรารัตน์ 610531055

นายศภุวชิญ ์หอยแจง 610531070

นายธนพงษ์ สรุยิะแกว้ 610531073

นายพลวัต ยอ้ยฝอย 610531098

นส.พชิญาอร คงพทัิกษ์ 610531102

นส.ภัทราวด ีวชราภรณ์พนิทุ 610535908

นส.สวุจัิย จตพุรฆอ้งชยั 610535910

นายชยกฤต หริสิจัจะ 610551016

นส.กันตฤ์ทัย จนีแกว้ 610551023

นายจ ารัส เลศิศรี 610551025

นายปาณัสม ์นันทนาสทิธิ์ 610555913

นส.พาปรญิญ ์จ าลองกลุ 610555914

นส.เกศญา ระดาฤทธิ์ 610555948

นส.ศภัุชญา ล าขาว 610555952

นส.พมิลพรรณ ดอนอาทติย์ 540610571

นายพงษ์สทิธิ ์หงษ์ค า 550612125

นายวัชรวทิย ์ก าแพงทพิย์ 560610580

นายศภุการ ส าราญนชิ 560612049

นายณัฐวฒุ ิบรสิทุธิ์ 560612074

นายวฒุพัินธ ์เทา่ตัน 570610312

นายกติตกิร วงคข์วัญเมอืง 570610342

นายอดเิทพ วงศใ์หญ่ 570610465

นายจติต ิราชคมน์ 570610503

นายอภชิาต ิขดัสทีะลี 570610617

นายศภุเลศิ วอ่งกลุกจิ 570611036

นายสมคดิ บญุชวน 570612039

นายณัฐวัฒน ์สงัสทิธสิวัสดิ์ 570612077

นายปฏภิาณ นลิสวุรรณ 580610057

นายธนวัฒน ์สรุะศริานนท์ 580610161

นายศภุณัฐ ปัญญาคม 580610364

นายภาณุวชิญ ์โมทนา 580610666

นายวรศร ศริพิานกลุ 580610674

นายธนภัทร ศรศรวีชิยั 580611027

นายภาณุรัตน ์สทุธกิลุบตุร 580611047

นายสภุชา ยอดเมอืง 580611064

นายนวกร ชา่งสม 580612085

นายพรีพล อนิทภุตู ิ 580615004

นายณัฐคม สหเมธาพัฒน์ 590610034

คณะวศิวกรรมศาสตร์



นายนนท ์พเิชฐกลุบดี 590610056

นส.อนันตญา ขนุเทพ 590610194

นายอภมิขุ สาปค า 590610195

นายภพูาน เพิม่สขุ 590610233

นส.อมุาวส ุแสนมงคล 590610248

นายจติรภณ พันธศ์รี 590610264

นายรัตนวจิติร กันหา 590610330

นายวัทธกิร วงศว์าน 590610510

นายณัฐพงษ์ คันเสน 590610575

นายศริวิัฒน ์สบืกนินอน 590610666

นายสรวชิญ ์แสนศรี 590610669

นายทัพไทย รัตนานุสารักษ์ 590611007

นายณัฐนันท ์ประวัง 590612010

นายปฎภิาณ ไชยลังกา 590612067

นายวัฒนพงษ์ ธารเหลอืงทอง 590612089

นส.ไอรดา แตงเล็ก 590612112

นายจริายสุ จงใจลาน 590612115

นายดานชิ เซลามัน 590612123

นายชวัลวทิย ์ขนัธวัฒน์ 590612148

นายเขมสธุ ีสขุสบาย 590615002

นายธรีสทิธิ ์รอดจันทร์ 590615013

นายศริวัต วงษ์มณฑา 590615024

นายกังวาน ธรุี 590631105

นส.ชนัญชดิา ศริพิพัิตร 590632043

นส.ณัฐสนิ ีตัง้ศริไิพบลูย์ 590651016

นายพชร ปันชยั 600610068

นส.อณัญพร มสุกิพันธุ์ 600610112

นส.ฐติวิรดา พทุธปวน 600610138

นส.ณัฐธดิา สมถวลิ 600610139

นายศภุโชค นันทะเสน 600610215

นายนรวรี กทิี 600610253

นายกติภิมู ิเพ็ญสขุ 600610294

นายบญุพทัิกษ์ ขนัแกว้ผาบ 600610363

นส.มธรุดา จอมวงค์ 600610396

นายวชริวชิญ ์มากมลูมา 600610406

นายสรา้งสรรค ์เสยีงเสนาะ 600610427

นายจริภาส จา่ภา 600610482

นายตรทีเศศ ปินะสุ 600610519

นายนนทชยั ชืน่เมอืง 600610546

นส.พรวลัย ราชจันดา 600610577

นส.ภควลัญญชน ์นันทวิัฒนะโชติ 600610587

นส.ศรินิภา รัชชนะธรรม 600610624

นายธรีภัทร ์ตอ่สวย 600610693

นส.เนตรฟ้า เถาบญุ 600610695

นายกันตชาต ิโลหะโชติ 600610720

นายพชรพล จอมทัน 600610756

นส.ลเิดยี วมิู 600610771

นายนธิชิยั ตรัยศลิานันท์ 600611019

นส.วรษิา ศรชียัวาลย์ 600611036

นายสริวชิญ ์อัคควชิานนท์ 600611041



นส.กชพรรณ จันทรแ์กว้ 600612041

นายกติตคิณุ หรัิญพันธุ์ 600612049

นายณัชพล พานชิพันธุ์ 600612071

นส.ณัฐณชิา เพ็งภู่ 600612073

นายดลธนภัค ศรหีร่ังไพโรจน์ 600612076

นายพงษ์ธนนิ วงศจ์ริะมนัส 600612101

นายภมูพัิฒน ์ยวูะเวส 600612116

นายวันชยั ไชยมงคล 600612130

นายศภุกร บญุยงครั์ตน์ 600612133

นส.สวุษิา ณรงคแ์สงอรณุ 600612169

นายอรรถชยั ภูศ่ลิป์ 600612170

นายภาณุพงศ ์เทยีนดอนไพร 600612207

นายบงการ จใุจ 600615003

นายสรนันท ์หาญแกว้ 600631028

นายภมูเิมธ ีเกตสุอน 600631130

นายพรีณัฐ แซอ่ึง้ 600632039

นายSORVANG VASAILOR 600635801

นส.คัคนางค ์ภชูา่งทอง 610610009

นายณัฐชนนท ์หาญเกดิสริิ 610610023

นส.ชนกนันท ์กันธะวงค์ 610610119

นายธนนติย ์จันทรว์รัิช 610610130

นส.นภัสสร อปุรโคตร 610610137

นายเสฏฐพงศ ์ชยัสวุรรณ 610610177

นายปราชญช์นก ตามลู 610610286

นส.พรนภัส พรหมสขุ 610610291

นส.มานติา ปัญญา 610610309

นส.สธุมิา นชิยิามา 610610336

นายณัธพล ยทุธการ 610610400

นายพชิญ ์ภูเ่อีย่ม 610610455

นส.สดุารัตน ์ชมูภู 610610517

นายสรุยิา การะกัน 610610520

นายเสฎฐวฒุ ิวงศศ์ริ ิ 610610522

นส.อรวรรณ เพชรแกว้ 610610528

นส.จติตภ ูแสวงผล 610610536

นายธนทัต อารยวฒุิ 610610544

นายนนทกานต ์แสงวัฒนรัตน์ 610610546

นายพงศพ์ล สงิหราไชย 610610551

นายวงศกร โลหะเวช 610610559

นส.อัจฉรา ดอีันกอง 610610624

นส.สริวิมิล ไชยมงคล 610610643

นายป้องรัฐ ประธานราษฎร์ 610612007

นายสนัต ์สทุธหลวง 610612019

นส.พอเพยีง สทิธศิักดิ์ 610612032

นายภกูฤษ คงอทัุยสกลุ 610612045

นายธรีเมธ ใจจักร์ 610612055

นายเดชวรี ์แซจ่าง 610612063

นายวรวฒุ ิชริาวฒุิ 610612070

นายเชษฐธ์นพล ปัญญาไว 610612080

นายพชรพล ทองสนิชยัเลาหะ 610612088

นายธนพัฒน ์อยูอ่อมสนิ 610612101



นายธนัชพงศ ์ตัง้เสรมิกจิ 610612102

นายอสิรยี ์หนูหมืน่ 610612116

นส.พชิชาภรณ์ ธญัญาวฒุิ 610612120

นายกรภพ ช านาญคดิ 610612123

นายณัฐพงศ ์วรนาม 610612130

นายธนพล พัวศริิ 610612131

นายสหสัวรรษ ชศูลิป์ 610612135

นายอนาวลิ มาลัยทอง 610615004

นส.อารยาภรณ์ ทฆีพฒุิ 610631063

นายปกรณ์ จนิายะ 610631070

นส.อรดา ค าภรีะ 610631073

นายณัฐชล โนโชติ 610632019

นส.รัชณีกร กองกลู 610632060

นายมนสชิ สนิสนัธเิทศ 610635904

นส.สภุาวด ีมณีเกษร 580751001

นส.ธญัลักษณ์ ค าปวน 580751014

นายรว ีนพรัตนไ์กรลาศ 590710105

นส.ณัฏฐกลุ บญุวงค์ 590710156

นส.นันทรัตน ์ปินปันคง 590710214

นส.สรินิทรรั์ตน์ ลิม้สกลุ 590710226

นายกรพล มณีใส 600710001

นายกรชิ เลศิวัฒนวลิาศ 600710003

นส.กัญญารัตน ์ชนะชยั 600710004

นายกา้วเกยีรต ิสมุติรเหมาะ 600710006

นายกติตธิชั เจยีระไนรุง่โรจน์ 600710007

นายเกือ้หนุน มลูสวัสดิ์ 600710008

นส.ขวัญหทัยกานต ์เครอือนิทร์ 600710009

นายคมกรชิ แกว้ปรชีาวัฒน์ 600710010

นายคมชาญ วัฒนศลิป์ 600710011

นายเควนิ เจรญิวไิลศริิ 600710012

นายจาตรุนต ์เนตวิวิัฒน์ 600710013

นายจารวุทิย ์ศรสีวุรรณเกศ 600710014

นส.จติตวิมิล กมุศัสตรา 600710015

นส.จรัิชญา ดลกจิธนโสภณ 600710016

นส.จฑุามาศ ธรีพัฒนพงศ์ 600710017

นายเจตพุล ขนัแกว้ 600710018

นายเจษฎา ไสยสมบัติ 600710019

นส.ใจเอือ้ หมัน่ธรรม 600710020

นส.ชนนาภา อึง้จติรไพศาล 600710021

นายชนะวนิท ์รนิทพล 600710022

นส.ชนกิานต ์พลูพพัิฒนันท์ 600710023

นายชนนิทร ์ตนิศรี 600710024

นส.ชยาภรณ์ จงจ าเนยีร 600710025

นายชชัพงค ์สขุสราญ 600710026

นส.ชญัญารัฏฐ ์กจิท า 600710027

นายชาญวทิย ์สาใจ 600710028

นายชนิ ธาดาดลทพิย์ 600710029

นายชนิดนัย เมฆสวุรรณ์ 600710030

นส.โชษิตา เปาอนิทร์ 600710031

คณะแพทยศาสตร์



นส.ญาดา สวุรรณ 600710032

นายฐาปนพงค ์เมอืงมลู 600710033

นส.ฐติาภา เจยีตระกลู 600710034

นส.ณัชชา เย็นฉ ่า 600710036

นายณัชพล ชว่ยพชิยั 600710037

นายณัฎฐ ์อึง้รังษีโสภณ 600710038

นส.ณัฏฐช์ดุา โล 600710039

นายณัฏฐวทิย ์ชยัธรรม 600710040

นายณัฐดนัย กันธมิลู 600710042

นส.ณัฐธดิา แตน้วกลุ 600710043

นส.ณัฐธดิา นามสองวงค์ 600710044

นส.ณัฐนร ีเสโลห์ 600710045

นส.ณัฐนันท ์ค าภริะปาวงศ์ 600710046

นายณัฐพล ศภุกรมงคล 600710047

นส.ณัฐภัทรา มานะกจิศริสิทุธิ์ 600710048

นส.ณชิกลุ สขุพัทธี 600710049

นส.ณชิากร ธเนศสกลุวัฒนา 600710050

นส.ณชิาลักษณ์ ค าทรัพย์ 600710051

นายดนุพร โชตมิานนท์ 600710052

นายดนุสรณ์ รัตนพล 600710053

นส.ตณิณา สารภักดิ์ 600710054

นายเตชษิฐ ์หลวิบรบิรูณ์กลู 600710055

นายทชภณ บณุยสทิธเิดช 600710056

นายธงไชย กังวาล 600710057

นายธนทัต วัฒนานุกร 600710058

นายธนธสั รังผึง้ 600710059

นส.ธนธดิา ศริเิหลอืงตระกลู 600710060

นายธนนันท ์ทองสจุรติกลุ 600710061

นายธนพนธ ์กศุลธรรมรัตน์ 600710062

นส.ธนพร พนเจรญิสวัสดิ์ 600710063

นายธนภมู ิอทัุยธรรมกลุ 600710064

นส.ธนัญญา อมรพรววิัฒน์ 600710065

นส.ธรณ์ธนัย ์ตันประเสรฐิ 600710066

นส.ธชัชา พนาอดุมสนิ 600710067

นส.ธญัวรัตน์ จวิเรอืงวญิญู 600710068

นส.ธญัวรัตม ์นฤมล 600710069

นายธรีธ์ชั โตสโุขวงศ์ 600710070

นายนพฤทธิ ์ลักษมวีาณชิย์ 600710071

นส.นภัส ทพิยมนตรี 600710072

นส.นภัสสร เดน่ประภัสร์ 600710073

นายนรวร จรัิฐตกิาลวงศ์ 600710074

นส.นฤภร ปาโกวงค์ 600710075

นายนวาวยี ์เกง่พานชิ 600710076

นายนัธทสทิธิ ์มงคลโภชน์ 600710077

นส.นาถนภิา สวุรรณโชติ 600710078

นายนบิณุ วัฒนญาณนนท์ 600710079

นายนพิฐิพนธ ์เพ็ญภนัินท์ 600710080

นส.นสิสา สขุรัตน์ 600710081

นส.ปทติตา วงศล์ า่ซ า 600710082

นส.ประภาพรรณ ฉันทวโีรจน์ 600710083



นส.ปวรา สงคศริิ 600710085

นส.ปวรศิา เกรยีงศักดิพ์ชิติ 600710086

นส.ปวชิญา โลเ้จรญิรัตน์ 600710087

นส.ปิยะหทัย เนยีมทรัพย์ 600710088

นายพงศธร โชตพิงศก์ลุ 600710089

นายพงศธร พสิทุธพัินธพ์งศ์ 600710090

นายพงศเ์ลศิ กติตรัิตนไพบลูย์ 600710091

นายพชร จลุเจนวทิย์ 600710092

นายพลกฤต สวุรรณพงษ์ 600710094

นส.พลอย พันธเ์สนา 600710095

นายพศวรี ์อภัยรัตน์ 600710096

นายพสธร จลุประเสรฐิศักดิ์ 600710097

นส.พัทธธ์รีา รุง่เรอืงสาร 600710098

นส.พันธติรา ศรวีงษา 600710099

นส.พชิญา สงิหเ์วชสกลุ 600710100

นส.ภควด ีเลศิวภิาภัทร 600710102

นส.ภัทรภรณ์ อดลุยเ์กษม 600710104

นายภาณุพงศ ์ตันตกิลุ 600710105

นส.ภาวณีิ ภริมกาญจนศักดิ์ 600710106

นส.ภาวติรา กติตพิชิยั 600710107

นายภมู ินทัิศนส์นัตคิณุ 600710108

นายภรูชิ ภรูวิรางคกลู 600710109

นายภรูนิทร ์สถริพพัิฒนก์ลุ 600710110

นส.โยษิตา ไชยแสน 600710112

นส.รตมิา สรุยีช์ยันรัินดร์ 600710113

นส.รัตนวรรณ โอสถสทิธิ์ 600710114

นายรจุพงศ ์นองมาก 600710115

นายรจุภิาส ปรงุอาวธุ 600710117

นายฤทธา ตันตระรุง่โรจน์ 600710118

นส.ฤทัยรัตน ์ปญุญเสวี 600710119

นายลภัส นัครา 600710120

นส.ลักษิกา วสิทิธภัิกดกีลุ 600710121

นส.วนัชพร จติรน าทรัพย์ 600710122

นายวรทาน สนิทววีรกลุ 600710123

นส.วรรณรดา แกว้ทอง 600710124

นายวรรณวนัช ทะวรรณ 600710125

นายวรรธนะพงศ ์นฤบาล 600710126

นส.วรศิรา จบีถาวร 600710127

นส.วรศิรา ปัญญากร 600710128

นายวัชรพงศ ์ธติพิงศานนท์ 600710129

นส.วัลลภนิทร ์ไชยปัญญา 600710130

นส.วาด แดงพสิษิฐ 600710131

นส.ศรษิา พาศริายธุ 600710133

นายศศนิ มะเทวนิ 600710134

นายศาสตรา ยวนตระกลู 600710135

นส.ศริดา โล บลูโย่ 600710136

นส.ศภุรดา กลิน่อวล 600710137

นายศภุวชิญ ์โชตริสนริมติ 600710138

นายศภุวชิญ ์บ ารงุกจิ 600710139

นายศภุวชิญ ์วงษ์สชุยั 600710140



นส.สรอนงค ์พวงจ าปา 600710141

นายสรัญสรณ์ กรนิทราทันต์ 600710142

นายสราลัญ บญุชว่ย 600710143

นายสริภมู ิอรยิภวูงศ์ 600710144

นส.สริกิมล สายค าอนิ 600710145

นายสริชิยั จังตยิานนท์ 600710146

นส.สริธิญัญา ค ามงุ 600710147

นายสริวิัฒน ์ธญัญเจรญิ 600710148

นายสทุธภัิทร ์มลูสนั 600710149

นส.สธุาสนิ ีอักษร 600710150

นส.สพุชิชา ชนุสนทิ 600710151

นส.สพุชิญา จารวุัฒนดลิก 600710152

นส.อชริญา พรมจนิา 600710153

นายอชริะ ศรสีขุวสุ 600710154

นส.อนรรฆว ีพพัิฒนพงศโ์สภณ 600710155

นส.อภชิญา วรรณตงุ 600710156

นส.อรปรยีา อุน่เรอืน 600710157

นส.อักษราภัค โลส่กลุ 600710159

นายองิครัต เต็งไตรสรณ์ 600710160

นายเอกกมล ดลิกขมารักษ์ 600710161

นายโอฬารกิ ศรจีอมทอง 600710162

นายกฤษฎา ตาเต 600710163

นายกองทัพ จันทรก์อง 600710164

นส.กัญญาณัฐ จงกลรัตน์ 600710165

นส.กัณตศิา ขดัมัน 600710166

นายกติตชินม ์ค ามา 600710167

นายกติตพิศ ราชคม 600710168

นส.กลุวรา ไชยวโิน 600710169

นส.เก็จมณี เป้ียปลกู 600710170

นายจริพัฒน ์มรีส 600710171

นส.จริสตุา ค าภรีะ 600710172

นส.จรัิชญา พฤตสิบื 600710173

นส.ชญานศิ สายถิน่ 600710175

นส.ชณาธปิ เตรยีมวศิษิฎ์ 600710176

นส.ชนกิา ไชยลังกา 600710177

นายชนิดนัย เดชพทุธวัจน์ 600710178

นส.ชวีาพร พลสนัตกิลุ 600710179

นายไชยภัทร พงษ์ประยรู 600710180

นส.ญาดา อัตประชา 600710181

นส.ณัฐนร ีฤชโุรจน์ 600710182

นายณัฐนันท ์อนิทนลิ 600710183

นส.ณัฐพร เปรมปรดี ิ์ 600710184

นส.ดลหทัย ถกูจติต์ 600710185

นายถริกานต ์ศรจัีนทรด์ี 600710186

นส.ธนัวารัตน ์กรงุแสนเมอืง 600710187

นายนรเศรษฐ ์ภริมณ์ 600710188

นส.นฤนันท ์มาลัยรุง่สกลุ 600710189

นายปกป้อง หน่อค า 600710190

นส.ปราณปรยิา จันตะ๊คาด 600710191

นส.ปณุยาพร อารโีอด๊ 600710193



นส.พรนภัส มานะบญุ 600710194

นส.พสชนัน ฉัตรทนิวัฒน์ 600710195

นส.พัชมญชุ ์อนิทยิศ 600710196

นส.พชิญน์ร ีไชยนติย์ 600710197

นส.พมิพม์าดา ใจกลุ 600710198

นายภคพล เบีย้วบรรจง 600710199

นายภาคภมู ิตุย้ตา๋ 600710200

นายภานุวัฒน ์เจรญิผล 600710201

นส.มนภรณ์ รัตนวรพันธุ์ 600710202

นส.รสา อมรพชิญ์ 600710203

นายวรกานต ์แกว้ค าปา 600710204

นส.วรยิา จนิดาหลวง 600710205

นายวชิยตุม ์วชิา 600710206

นายศภุกร สวุรรณ์อนิ 600710207

นายศภุณัฐ สวรรคพ์รม 600710208

นายศภุวชิญ ์ศรวีชิยัอนิทร์ 600710209

นายศภุากร นลิสวทิ 600710210

นายสทิธา อารกีจิ 600710211

นายสบืสกลุ วัฒนานกิร 600710212

นส.สณัุฏฐา จลุบตุร 600710213

นส.สปุรยีนุ์ช สมฤทธิ์ 600710214

นส.สพัุชญา กาศสมบรูณ์ 600710215

นายสรุณัฏฐ ์เขยตุย้ 600710216

นายสรุพศ แซเ่ยีย่ง 600710217

นายโสฬศ ลมิป์คณาคม 600710218

นส.กันตก์นษิฐ ์บัวหลา้ 600710219

นายกติตนัินท ์ทพิยก์มลเสน 600710220

นส.ขวัญภมร มิง่ขวัญ 600710221

นส.จนิตภา พงศพ์านกลุ 600710222

นส.ชลดา เสยีงใส 600710223

นส.ชลลดา สนัุนตะ๊ 600710224

นส.ชลหทัย ใจค าปัน 600710225

นส.ชชัญา เย็นสขุศริิ 600710226

นายชยัญณัฐ วังแสง 600710227

นส.ณัฐกานต ์นวลค า 600710228

นายณัฐกติติ ์ธนะขวา้ง 600710229

นส.ธฤด ีชยับตุร 600710230

นายธรีวฒุ ิไหลมี 600710231

นส.นัมมทา มะโนแสน 600710232

นส.นรัิชพร สพัไพ 600710233

นส.ปณดิา เสนธรรม 600710234

นส.ปานชร ีอนุจร 600710235

นายพงศกร ค าใบ 600710236

นส.พรรณนารา เสาวมาลย์ 600710237

นส.พาทนิธดิา วงษ์วรรณ์ 600710238

นส.พชิามญชุ ์สมบัติ 600710239

นส.พมิพพ์รมิา ฉันทาววิัฒน์ 600710240

นายภัทธเณศ เทพแสน 600710241

นส.ภมิลมาศ วังขนาย 600710243

นส.ลายกนก อนิตะ๊สาร 600710244



นส.วันวสิา เครอืค า 600710245

นายวทิวัส จันใจวงค์ 600710246

นส.วภิรณ์รัตน ์สริภัทรศักดิ์ 600710247

นส.ศรินิภา ปัญญาจุม่ 600710248

นส.ศริลิักษ์ จันตายอด 600710249

นายศภุชยั แซถั่น 600710250

นายสทิธกิร ดวงติ๊บ 600710251

นส.อนันตญา นครังสุ 600710252

นส.อภชิญา วริฬุหศ์รี 600710253

นายอภสิทิธิ ์พันธเ์จรญิ 600710254

นส.สวุัจน ีแนไพร 600731038

นายโชตสิรัุชช ์สธุรรมวรโรจน์ 610710030

นส.ฌญาดา กษิรวัฒน์ 610710031

นายผลบญุ เกดิมัน่ 610710095

นายพสิฐิ ออ่งแกว้ 610710106

นส.ณัฏฐน์ร ีกลไกร 610710169

นายสริวชิญ ์โชตมิานนท์ 610710219

นายวัชรพงศ ์ไตรรัตนพพัิฒน์ 610710241

นส.รมยธ์รีา กติตชิยัวรคณุ 610731026

นส.ชลัยธร นันทสภุา 610755912

นายมงคลชาต ิเกง่การ 560810252

นายปิยะณัฐ ไชยวัง 570810037

นส.วภิาว ีศรธีรรม 570810053

นายชยัวัฒน ์สหเจรญิชยั 570810132

นส.ธญัญาลักษณ์ ไชยรังษี 570810185

นายปฏภิาณ บัวทอง 570810219

นส.อัญลดา จมขนั 580810098

นายกนตธ์ร พรหมวงศนันท์ 580810101

นส.กาญจนา วงคแ์สง 580810114

นส.เขมกิา สรุยิะโชติ 580810128

นส.นพวรรณ นพคณุ 580810227

นายอนวัช ค าสขุ 580810399

นายอัครเดช เกษมปิยารมณ์ 580810405

นายชาญณรงค ์เครือ่งแจ ้ 590810019

นายธวัชชยั ไชยมาลา 590810029

นส.ชลธชิา ทะนันไชย 590810145

นายธนพล โชตกิติติ 590810185

นายนธิศิ เอกทวศีลิป 590810219

นส.ปิยะทัศน ์ตน้เงนิ 590810240

นส.รัญชติา ธโิย 590810296

นส.ศวิพร หลอ่วงค์ 590810344

นส.ธนัชพร วรัิตนชยัวรรณ 590831012

นส.นันทภัคฑ ์สงิตะนะ 600810040

นายอนาวลิ พรหมขตัแิกว้ 600810092

นส.อรัญญา สาราด 600810096

นส.อักษราภัค หงสอ์า้ย 600810097

นายจาฏพัุจน ์งามประเสรฐิ 600810129

นายณัชพงศภั์ทร ศรโีพธิ์ 600810156

นายณัฐพล เงาใส 600810163

คณะเกษตรศาสตร์



นส.ปนัดดา เมอืงแกว้ 600810240

นส.ภัครภร สนธิ 600810276

นายศภุฤกษ์ ประมวลการ 600810325

นส.ศภุาวรรณ บญุศลิป์ไทย 600810329

นายพนิจิ วันนา 600832020

นส.ศกลรัตน ์จันทรา 600832030

นส.กัญญาณัฐ การะบญุ 610810032

นายณัฐวัตร ปวนค าตือ้ 610810071

นส.ธติมิา ค าเทพ 610810089

นส.น ้าเพชร เพ็ชรัตนกลู 610810097

นายปฏภิาณ บญุอยู่ 610810103

นส.ฐติมิา ศรขีาว 610810191

นส.รมณ จจัูนทร์ 610810210

นายกติพิงษ์ วงคม์งคล 610810226

นส.ญาณกิา อตุระเพ็ญ 610810239

นส.พรรณี ไทยใหม่ 610810259

นายวชริวชิญ ์สขุเปียง 610810266

นส.วรนุช มตีา 610810268

นส.สนุติรา การนอก 610810277

นส.ชตุมิา วริยิา 610831018

นายทักษิณ บ ารงุไทย 610831043

นส.นันทณ์ร ีชมเชย 610831044

นายฤทธิเ์ดช สตุา 610851016

นส.อัญชล ีจติรแมน้ 610851017

นส.LYLY SAM 580955802

นส.ภัคจริา ลมิประภวูวิัฒนา 590910051

นส.ณัฐดิา ตรบีรรเจดิสกลุ 600910012

นส.กัลยกร ราชพรมมนิทร์ 610910001

นายปัณณ์ หาญชาญชยั 610910027

นางภขูวัญ อรณุมานะกลุ 571051005

นายเขลภัทร ยิม้แกว้ 581010022

นส.อภษิฎา พงษ์คณุากร 591010145

นส.นันทชิา กันตท์ฆิัมพร 601010077

นายนพิธิพนต ์แตรศริพิงศ์ 601010082

นส.ฟ้าอัมพร เพ็งสวุรรณ์ 601010113

นายญาณภัทร ปัญญาสถติพงศ์ 611010029

นส.ณัฐณชิา สงัขเ์กษม 611010037

นส.พรนภัส จงมัน่จติร 611010081

นส.พัฒนจ์ริา ศรสีวุรรณนภา 611010086

นายภเูบศ รังรองรจติภมูิ 611010098

นส.สรัุชดา มหาโภไคย 611010126

นส.ปวณีา เสาเขยีว 571110158

นส.ศริญิาณี ลิม้ทองเจรญิ 581110175

นส.ศลุพีร เมอืงอดุร 581110348

นส.ปาณศิา ฟอูนันต์ 591110155

นส.นัยนป์พร สทุธสริิ 591110303

นายศริริาช บญุฉัตรกลุ 591151010

คณะเทคนคิการแพทย์

คณะเภสชัศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์



นายธรีธ์วัช ใจกลา้ 601110029

นส.กรกมล สจุรติธรรม 601110106

นส.ฐติยิา ส าเนยีง 601110117

นส.ประทานพร จันทรห์ลา้ 601110146

นส.รุง่รัชชา อรา่มแสงเทยีน 601110308

นายกวนิท ์ศริเิมอืงมลู 601131043

นายกฤตพล ชวีะเกตุ 611110004

นายธนชาต ฟุ้ งกลิน่สทุธิ์ 611110030

นส.วสิชันา ป้อมเสมา 611110086

นายอภเิทพ ปิยพพัิฒนมงคล 611110101

นายกติตนัินท ์รังสรรค์ 611110113

นส.ชตุมิณฑน ์ป๊อกเชือ้ 611110125

นส.ธวัลพร จันตะ๊ 611110134

นส.ธาดารัตน ์ปิงเมอืง 611110137

นส.อภชิญา ทาเกดิ 611110238

นส.กชกร รัตนประภากร 611110241

นายธฤต เพ็ญภาคกลุ 611110272

นส.นันทชพร ใหลตระกลู 611110278

นส.วรนิทร ธรรมชยัตา 611110295

นายณัฐดนัย ปัญญาใจ 611110318

นายชาตร ีสดีาค า 571210041

นส.กนกพร จันทรเ์อย้ 571215004

นส.วัศยาภัทร ธรรมรักษ์ 581210133

นส.TOMIRIS AITBAYEVA 581215513

นส.พมิพรั์ก เมอืงนอ้ย 591210112

นส.สมัญญา ธนันชยั 591215022

นส.ภัทราพันธุ ์ดอกจันทร์ 601231042

นส.รัชดา อังธนานุกลุ 601231078

นส.SENARATH GODAGE MONICA LANKESHWARI MADAWALA 601235816

นส.MERCY NDABAKSE BANDA 601235817

นส.PHYU NYEIN WAI 601235818

นางNWE NI SEIN MYINT 601255806

นส.กรีฏยิา ชยัชนะ 611210011

นส.เกร็ดมณี สทุธวงค์ 611210013

นส.ชลลดา อังกาบสวุรรณ 611210031

นส.ธญัญรัตน์ แกว้กันใจ 611210047

นส.ธญัวรัตน์ เสยีงใส 611210049

นายปองกานต ์ใจชุม่ 611210065

นส.มาฆวรรณ วรรณแกว้ 611210087

นส.อภณิพมาส หงษ์บญุมา 611210127

นส.อรสิา ค าลอื 611210131

นส.ชาลสิา สขุเกษม 611210137

นส.Yangsel Yangchen Geley 611215504

นส.Seo Hee Ahn 611215506

นายKETSANA CHANTHAVONG 611231021

นส.วราภรณ์ แกว้สขุ 611231040

นางฐาปานยี ์สงิหบ์วรนันท์ 611231085

นส.พมิพไิล ใจตรง 611231086

นายวัชรพงศ ์เยาวรัตน์ 611231088

คณะพยาบาลศาสตร์



นายEUNGKHAM SYHALATH 611231091

นางHUONG NGUYEN THI 611235808

นส.RAZIA SULTANA 611255806

นางFENGLING DAI 611255807

นางปิยวรรณ ศรตีะวรรณ 611255902

นส.กรีตกิานต ์ป้ายงเูหลอืม 611255903

นส.กัลยรัตน ์ดอนคุม้ภัย 561310335

นส.นุตประวณ์ี บัวทอง 571310086

นายธรีะยทุธ ์สงิหก์ันท์ 571310341

นส.อภญิญา อนิตา 581310209

นส.สริยิากร ป๊อกหลา้ 581310331

นส.ศษิฎาภา อุน่ใจ 581310389

นายอนวิัตร ศรแีกว้ 581310393

นส.กรชนก แกว้ฉลวย 591310004

นส.จารวุรรณ ชมุภชูนะภัย 591310012

นส.ชนนฎิา ไทรอัมพร 591310015

นส.สพุรรณษา สธุรรม 591310067

นส.ชนรรทนา ตระกลูแห 591310155

นส.พัฐสดุาพร รอดทกุข์ 591310181

นายฐติวิัฒน ์กัณหะ 591310237

นายสวัสดิ ์โสภาระดี 591310360

นส.ธติพิร สารวีงศ์ 601310029

นส.กมลพร ค าออ่น 601310077

นส.กฤษกร นะวะมวัฒน์ 601310078

นส.ปัญจพร สามทาน 601310110

นส.ชนกชนม ์สงเปือย 601310225

นายภวูดล พวงธนะสาร 601310275

นส.นริาภร โพธิน์าค 601310304

นส.สรอ้ยสมุาล ีศรยีาบ 601310327

นายกันตภาส กังสวุรรณ 601351007

นส.ธนัยชนก มลูแกว้ 611310029

นส.อันนา ทฆีะทพิยส์กลุ 611310083

นส.กาญจนา อทุร 611310088

นายชชัชยั ทามา 611310097

นส.ณัชชา หมัน่ตลงุ 611310103

นส.เบญจรัตน์ ชวูาลา 611310205

นส.ปารณีย ์ปภาพนิทก์ลุนันท์ 611310208

นายศภุชยั เต็มวระปัญญา 611310237

นายศภุวชิญ ์ไพศาลทรัพย์ 611310238

นายธนนันท ์เชาวด์ี 611310273

นส.ธญัลักษณ์ พันธุธ์นวงศ์ 611310279

นส.ปทติตา แกว้นอ้ย 611310286

นส.พชิญาภัค ยะใยสาย 611310297

นายวัชรพล บญุแสง 611310304

นายอศิรา ไกลถิน่ 611310325

นายอสิรภาพ จันเสน 611310326

นส.กรีต ิวงศปั์ญญา 611310332

นายธรีะวทิย ์แสงดอก 611310361

นส.ณัฎฐาเนตร วเิศษหอม 611310399

คณะอตุสาหกรรมเกษตร



นายปกรณ์ วงคข์นัแกว้ 611310406

นส.ปิยวรรณ์ ชดู า 611310407

นส.รัชนวีรรณ สทิธโิน 611310412

นส.สพุชิญา ตาเมอืงมลู 611310437

นส.สพัุตรา ภรูสีวัสดิ์ 611310440

นายพชร จันทรโ์ชติ 611310454

นส.วรางคณา ปลืม้จติร 611310461

นายจักรกฤษณ์ ศรธีง 611331014

นส.ดจุฤทัย บญุเป็ง 601410023

นส.ญาณศิา พรสรุมีาศ 611410015

นส.ปอขวัญ ประทปี ณ ถลาง 611410028

นส.เมลดา ใจปัญญา 611410038

นายอัณณ์กาญจ ์ทองค า 611410048

นส.ชนากานต ์ระวังยศ 611410064

นายชยพล ชาตติระกลู 571510067

นส.พรชนก ศรตีองออ่น 571510174

นายปิยณัฐ ค าโปธิ 581510171

นายอภสิทิธิ ์ประเสรฐิ 581510311

นายกรณัฐ พัชรวรกมล 581512005

นายธนกร เอมมณีรัตน์ 581512101

นส.มนตภั์สสร ผวิออ่น 581512204

นายวันชยั วันตะ๊ 581512229

นส.สทุธดิา สทุธจติต์ 581512278

นายธนกร พมิพท์อง 591510110

นส.ปลายฟ้า ชมเชย 591510161

นส.วรียา กติกิรอรรถ 591510246

นายณัฐพนธ ์รัตนสนุีรางกรู 591512054

นายเบญจพล ชสูนิ 591512091

นส.พูไ่หม เมธรัีตนโสภณ 591512122

นส.วริวรรณ สเีทา 591512156

นส.ศกลวรรณ นากอน้ 591512159

นส.ณัฐณชิา ฟองอาภา 601510099

นายตลุธร เกษรนิทร์ 601510117

นส.น ้าทพิย ์แจม่แจง้ 601510159

นส.บณุยส์ติา สนิทวี 601510169

นส.พลอย อยูส่ าลี 601510211

นส.พมิพช์นก เอีย่มสอาด 601510224

นส.วมิลณัฐ ศรบีญุปวน 601510277

นส.กชกร ปนัดเต 601512001

นส.กาญจนา อองกลุนะ 601512013

นส.ณัฐธดิา เมฆมณเฑยีร 601512057

นส.รนิทราย ค าภรีะ 601512152

นส.สภัุคพชิา ค ารังษี 601512193

นส.ณชินันท ์สนัทราย 601532100

นายณธวีัชร ์ตาค า 601532133

นายธนพร โรจราธา 601532141

นส.ปิยะธดิา ไชยทา 601532147

นายศภุดศิ กมลประภาสวัสดิ์ 601532162

คณะสตัวแพทยศาสตร์

คณะบรหิารธรุกจิ



นส.พรทพิย ์สมพงษ์ 601532220

นายภัทรพ์ล ศรฟีองจันทร์ 601532246

นส.สริธีร เตชะธนรัตน์ 601532249

นส.บรูณี ยาวชิยั 601532259

นายกฤตภมู ิมหนัตะกาศรี 611510006

นส.จดิาภา ใจสม 611510030

นส.ชชัมภัสส ์ตันตรกิ 611510051

นายตราภมู ิเขือ่นค า 611510075

นายธนธรณ์ ธรรมวงศ์ 611510086

นส.ปณาล ีฉัตรชยัพัฒน์ 611510125

นายพชิยะ โตะ๊ตระกลู 611510156

นายรณกฤต บัวสกลุ 611510181

นส.วรศิรา ชยัตระกลูสวัสดิ์ 611510199

นส.ศศภิา ศริขินัธ์ 611510214

นส.หทัยา ปรชีาสทิธคิณุ 611510251

นส.ซอฟียะห ์ใจสมทุร 611510279

นส.นวิา ไตรเดชาพงศ์ 611510298

นส.สรุภีรณ์ ทา้วเชยีง 611510325

นายจักร ีปินตา 611512012

นส.ธดิาลักษณ์ กาวนิ 611512067

นส.ภัคพร ทองเทีย่ว 611512101

นายสาวติร ์ปันวารี 611512140

นายกรวชิญ ์สรุนิทชยั 611512157

นายนาซมี ประทานวงศส์กลุ 611512182

นส.อนุสรา ดาเลศิ 611512203

นายบัณฑติ ศรชียัวทิย์ 611532015

นายศฤงคาร ขา่ยสวุรรณ์ 611532026

นส.จฑุานันท ์ญาณะ 611532048

นส.นภัส ไปเร็ว 611532066

นายนวพล ณ ล าพนู 611532069

นส.ภัททยิา ยางแดง 611532086

นายกติตศิักดิ ์เผา่ตัน 611532125

นส.พรทติา ดว้งสนิ 611532169

นายธนนสทิธิ ์สงิหฤกษ์ 611532198

นส.พชิามญชุ ์ชสูวัสดิ์ 611532203

นายวชิติ สนัสี 611532209

นส.รักตาภา สรุยิวงศ์ 611532217

นส.สทุามา ธญัญะชยั 611551003

นายเมธาพงษ์ ใจสวา่ง 541612041

นายฐติสิทิธ ์บญุชาญ 551612005

นายชานน เก็บไว ้ 561610024

นส.วทันยา อาจหาญ 561611114

นายพฤกษ์ ภูเ่พชร 571610209

นายรจุกิร บญุสง่ 571610271

นส.ณัฏฐากร แตงออ่น 571611060

นายXIONG LIU 571615507

นายไชยพร เปรมสวัสดิ์ 581610079

นส.ปัทมวรรณ ตรวีวิัฒนก์ลุ 581610181

นส.พมิพช์นก ดวงอนิทร์ 581610220

คณะเศรษฐศาสตร์



นายSIDONG GUO 581615531

นส.YAJIE WANG 581615535

นายYUCHAO FENG 581615539

นายZIMING YAN 581615542

นส.นภัสภรณ์ เลศิเจรญิตระกลู 591610113

นายศภุกร จันทรมี 591615079

นส.RUIQING MA 591615529

นส.YUNMENG ZHANG 591615568

นส.ปณุยพัฒน ์ชนุนะวรรณ์ 601610067

นายกววีัฒน ์รอดครฑุา 601615001

นส.RUIJIE WANG 601615531

นส.เทพสริรัิตน์ ศรวีรกลุ 601632015

นส.พมิพา กจิประเสรฐิศลิป์ 601632043

นส.อสดิากาญจน ์ตันตไิพบลูยว์งศ์ 601635913

นส.ณัฏฐณชิา รายะนคร 601635949

นส.กชกร ปลกูค า 611610001

นส.กัลยกร ธรรมสวัสดิ์ 611610003

นายสหสัวรรษ คัจฉสวุรรณมณี 611610073

นายเอกณัฐ เปรมศริิ 611610082

นส.นันธดิา ทนันชยั 611610085

นส.ธนภรณ์ แสงออ่นวมิลใส 611610121

นายนรนิทร สนีวล 611610128

นายนัทธ ีเตชะกจิรุง่เรอืง 611610129

นส.ศศนิาถ พมิลทพิย์ 611610154

นายศภุวชิญ ์บตุรสารยิัง 611610157

นส.อักษราภัค เจรญิสขุ 611610172

นายคฑาวธุ ชรีะโรจน์ 611610175

นส.ธญัลักษณ์ ทพิยะมลฑล 611631018

นส.มณีณัฐ อมรปาน 561710058

นายประพล แซต่ัง้ 571710080

นส.กฤษณพร พรมชาตกิลู 591710003

นายธนพนธ ์มลีาโพ 591710027

นายธญัธร กลอ่มสวุรรณ 591710033

นายอัครเดช บญุเฉดิ 591710083

นายธนายทุธ เป็งสวุรรณ 601710030

นายปกรณ์ สาดแกว้ 601710044

นส.อรสิา ปรอดโปรง่ 601710085

นส.ธนัยช์นก อนิทรส์วุรรณ์ 601710100

นส.Jiayue Li 601715502

นส.LU ZHUANG 601715503

นส.สลลิ ลอมศรี 601731011

นส.ชนมน์ภิา กันไชยค า 601735901

นส.กลุนันท ์สขุพนิจิ 601735902

นส.ชนกิานต ์ยอดทองดี 611710019

นายณัฐดนัย กณุาใหม่ 611710024

นายภานุรจุ ไชยโคตร 611710058

นายรัตนศักดิ ์ภรูโีรจน์ 611710065

นส.รจุอาภา วภิาตะศลิปิน 611710066

นายพันโชค ปวงค า 611710087

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์



นายภานุวัฒน ์ดอนทอง 611710089

นายชยัพร คายเซา่ 611710106

นายชยันันท ์เกษร 611715002

นส.รชต วงศเ์ดชาพัฒน์ 551810107

นส.ฐติรัิตน ์ธรีะมงคลกจิ 571810047

นส.พรสายรุง้ เจรญิทรัพย์ 571810118

นายภาสกร ค าเลศิ 571810135

นายวชริาวฒุ ิพรมวชิยั 571810158

นส.ณัฏฐณชิา แตงออ่น 581810071

นส.ตณุลยา วงคย์นื 581810088

นายเต็มธรรม เชือ้ววิัฒน์ 581810089

นส.ธญัยพร จติรรัตน์ 581810110

นายวรเดช พลอยใหม่ 581810208

นส.วรพร แกว้การไร่ 581810209

นายสกุฤษฏิ ์ไชยชนะ 581810238

นส.สชุญัญา วงษ์อนิทร์ 581810239

นส.ณัฐกฤตา พชรธนโกศล 591810061

นส.ธญัวรัตม ์ผาบเมฆ 591810088

นส.นุชศรา คณุยศยิง่ 591810102

นส.วรนาถ อรณุรังษี 591810171

นส.ศภุรดา ติ๊บตงึ 591810196

นส.สกลุรัตน ์ไตรสกลุไกวัล 591810199

นายฉัตรชยั ชมชืน่ 591810249

นส.ชณัฐชา เงนิโอภาส 601810028

นส.ธนัชชา ดา่นวทิยากลุ 601810057

นส.ปัณณทัต สทิธปิราณี 601810086

นส.ยคุลธร จันทรเสนา 601810125

นายราชนั ทองเกดิ 601810132

นส.รามาวด ีปัญญา 601810133

นายสทิธพิล สทิธชิมุ 601810156

นส.ชลันดา จติรพร 601810186

นส.นันทยิา รัตนศักดิป์กรณ์ 601810196

นส.ภานุชนารถ เอี๊ยะไพบลูย์ 601810209

นายวชริวทิย ์ชยัศลิบญุ 601810216

นายนท ีปิงวัง 611810087

นส.ปาลติา สสีมทุร 611810104

นส.พรรณเลขา อนันตโสภาจติร์ 611810115

นส.รัตนากร สายตะ๊วัง 611810143

นายเรอืงกติต ์แกว้ไชยวงศ์ 611810145

นส.วภิาดา พัชรธนาโสภณ 611810155

นายศภุวชิญ ์ชมชืน่ 611810163

นส.สพุชิญา จันทขนั 611810176

นส.ฉัตรชนก จันทศริิ 611810206

นายธนพล บัวสวุรรณ์ 611810223

นส.วรศิรา สารใจ 611810248

นายศรัณยพงศ ์ณ เชยีงใหม่ 611810251

นายจารเุดช จันทรท์อง 611810270

นส.ฐติารยี ์ไชยวัต 611810271

นส.ณัฐชา ใจบญุนอก 611810275

คณะการสือ่สารมวลชน



นายอัศน ีรัตนวมิลชยั 611810285

นส.อารยา อาทะวัน 611810286

นส.เนตรชนก สายคง 611832002

นายณัฐกติติ ์เฉลมิวงศ์ 571910187

นายกวนิ มลูชพี 581910081

นายศวิกร เหยีย่งสกลุ 581910166

นส.สกณุ กลุชนะรงค์ 581910264

นายกฤตธิ ีปัญญา 591910003

นส.ณัฐวรรณ ขนัค า 591910022

นส.ฐติกิาญจน ์กา๋ตุย้ 591910100

นส.วจิติรา อาจนะรา 591910153

นส.วชิยา มอีัฐมัน่ 591910154

นส.จริภัทร พรสมบัตเิสถยีร 591910181

นส.พันไมล ์โรจนวภิาต 591910219

นายฐานวรี ์จันทวาท 601910013

นายณัฏฐชยั ปันผาง 601910015

นายนครนิทร ์สายคงดี 601910034

นส.สวุัณณะศร ีพสิตูร 601910067

นายชษิณุพงศ ์ภาณุภาส 611910048

นส.ทัตธรา ศักดิส์รุยิา 611910054

นายพาธ ีแซต่ัง้ 611910072

นส.อภญิญา พงยา 611910095

นายธนกฤต ฉัตรแดง 611910174

นส.สนุติา ดวงจันทร์ 611910187

นายธนพล นวลจันทร์ 611910199

นส.บรัุสกร คาพนูอ้ย 611910202

นส.ชนกิานต ์วงศก์ระโซ่ 611910218

นายอัทธาย ุแสงจันทร์ 611910245

นส.นัฐธดิา มว่งสขุ 611931003

นายสมคดิ สรุยิวรรณ 611932018

นายอัครเดช ทพิยด์วงตา 611932050

นายศตคณุ เหมทานนท์ 562010023

นายพงษ์ศักดิ ์อสิระธานันท์ 562012118

นายธนกฤต โตพสิทุธิ์ 582010029

นส.กัลปังหา มัง่พรม 582012009

นส.ซากน่ีา เซลามัน 582012030

นส.ณัฐชา ภดูรนาง 582012033

นายอาหม์ัตชิา นอ้ยวงศ์ 582012160

นายวัชรภัทร ธรรมจักร 592010082

นส.ซารา่ แวน เบนท่ัม 592012031

นายณัฐวฒุ ิประโคม 592012056

นายธนพชิญ ์แสนสดุ 592012065

นายธติวิฒุ ิชา้งเผอืก 592012075

นายธรีนนท ์พลอยแดง 592012077

นส.วรศิรา รัตนศรสีรอ้ย 592012130

นายอภรัิกษ์ สรสบืสาย 592012157

นส.ดรเุณศ เฌอหมือ่ 602010022

นายศทุธาวชิญ ์พจี 602010085

คณะนติศิาสตร์

คณะรัฐศาสตรฯ์



นส.กนกพร เบกินา 602012003

นส.จนิตจ์ฑุา ชอ่งตะคุ 602012028

นส.ชนดิา พลายดว้ง 602012036

นายธนสิร ศริภิากรกาญจน์ 602012063

นส.พรจริา ธนกาญจน์ 602012094

นส.พชิญารัตน ์ดลิกศภุลักษณ์ 602012099

นส.ศริญิากร ธนานันท์ 602012132

นส.สโรชา บญุเสาร์ 602012137

นายชนกานต ์สมเพาะ 612010015

นส.ญาณศิา ออนตะไคร ้ 612010017

นส.ณัฐวภิาดา ค าปันทพิย์ 612010023

นส.อัจฉบณุณ์ แสงโสม 612010054

นส.ชนติา สบืแกว้ 612012017

นส.ณชิาภัทร ์ขนัตี 612012029

นายพงศภั์ค พมิสาร 612012049

นายภาณุเดช วรีนุกลุ 612012060

นายกฤตเิดช ศรเีผอืด 612012097

นายณธร ไตรเกษมศักดิ์ 612012127

นส.ตรติาภรณ์ วงศก์ติ ิ 612012136

นายภฤูทธิ ์โพธสิวุรรณ 612012177

นส.ยิง่นรา สรุยิจันทร์ 612012181

นส.สทุธดิา สตีา 612012213

นายสรุนันท ์บญุแกว้ทอง 612012218

นส.หทัยชนก ตูม่าละ 612012222

นส.อภสิรา นพศรี 612012224

นส.เลอลักษณ์ เครือ่งนันตา 612032005

นส.ธนัยชนก ชว่ยรอดหมด 542110051

นายศรัณย ์บญุเต็งชาญ 542115060

นายพรีพงศ ์สมสงิหแ์กว้ 552110307

นายเมธาสทิธิ ์เหล็กใหญ่ 562110192

นายมงคลกานต ์ตน้ดี 572110278

นายนติภิมู ิยาวชิยั 572115035

นายกฤตเมธ รุง่ววิัฒนพ์งศา 582110002

นายกฤษณ์ กา๋แกน่ 582110003

นส.กฤษณี ปฐมอดุมทรัพย์ 582110004

นส.รัชนกีร พทุธปวน 582110136

นายทัศไนย ปิงเมอืง 582115024

นส.ปณติา ทพิภาเจรญิสขุ 582115032

นส.กานพล ูสมบรูณ์ 582115504

นายธรีพัฒน ์บาลใจ 592110107

นายพชรพล เจยีมตระกลู 592110122

นายGUVANCH BAYRYYEV 592115503

นายTACHMUHAMMET NAZAROV 592115514

นส.กานตพ์ชิชา พบิลูสวัสดิ์ 602110083

นส.พสกิา แสนชมภู 602110135

นส.อสิรยิาภรณ์ ภักดจีติร 602110185

นส.กวสิรา สทิธสิาร 612110003

นส.ชดิชนก จันทนาลักษณ์ 612110021

นายณัฐกติต ์จนิพัฒนนันท์ 612110029

วทิยาลัยศลิปะ สือ่ และเทคโนโลยี



นส.ศภุาพชิญ ์ชา่งหตัถ์ 612110090

นายอัมรนิทร ์อนิทสทิธิ์ 612110099

นายจักรภัทร เศรษฐช์ยัยันต์ 612110115

นายณัฐนนท ์ยอดปัน 612110139

นายณัฐพล เครอืศรี 612110141

นายณัฐภัทร กันหา 612110142

นายธนนันท ์สหีบัณฑ์ 612110148

นส.ธนภรณ์ วงคช์ยั 612110149

นส.ธนวันต ์พทุธวงค์ 612110150

นายพรีภัทร วังแง่ 612110175

นายพรีวชิญ ์สบืวงศส์วุรรณ์ 612110176

นายหลักทรัพย ์ศรสีพุรรณทอง 612110208

นส.อธติยิา ปานเจรญิกจิ 612110210

นส.อลสิา เพชรผสมทอง 612110214

นายกวภัิฎ เหวยีน 612110226

นายครสิ ฟรคิ 612110228

นายGuineng Cai 612110237

นส.Kainan Xie 612110245

นายZixun Zhou 612110267

นายธติวิฒุ ิเอกบตุร 612110271

นายธนฤกษ์ กฤตธนาทพิย์ 612115010

นส.MENGYU GU 612155801

นส.ณชิาภัทร ศริพินิ 612415002

นายBONI DICK 612435801

นส.กมลลักษณ์ จันทโรกร 612435901

นายเกรยีงไกร ไชยศริวิงศส์ขุ 612435903

นส.อัณณ์ชญา เชือ้สขุ 612435907

นายกันยวฒุม ์อรยิา 612435908

นส.ชญาณมัย เมฆธน 612435910

นส.FAN ZHAI 612455801

นายบญุชยั จันทโรกร 612455901

บัณฑติศกึษา


