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ลําดับ ตึก (หอง/เตียง) คณะ

1 พุดตาน (902/A) พัณณ�ชิตา วุฒิกร??? วิทยาศาสตร�
2 พุดตาน (911/A) เอกกันยา วัฒนพานิช??? วิทยาศาสตร�
3 พุดตาน (913/A) ปรีชญา ช�วยประสม??? พาณิชยศาสตร�และการบัญชี
4 พุดตาน (915/C) ปรายฟ%า สมบูรณ�??? วิทยาศาสตร�
5 พุดตาน (1004/C) เบนน�า มาซาโกวา??? สหเวชศาสตร�
6 พุดตาน (1018/A) พิชญาดา วงษ�งามขํา??? วิทยาศาสตร�
7 พุดตาน (1115/A) กชกร เรืองทุ�ง??? ศิลปกรรมศาสตร�
8 พุดตาน (1116/B) จริยา นูแป??? วิทยาศาสตร�การกีฬา
9 พุดตาน (1203/B) พิทยารัตน� หาญคําภา??? เภสัชศาสตร�
10 พุดตาน (1206/B) อรุชา สวัสดิมงคล??? พาณิชยศาสตร�และการบัญชี
11 พุดตาน (1208/B) จุฬารัตน� ศรีจันทร�??? รัฐศาสตร�
12 พุดตาน (1209/A) สิรามล แปวกระโทก??? วิทยาศาสตร�
13 พุดตาน (1216/C) อธิติยา สินิทธ�สกุล??? สหเวชศาสตร�
14 พุดตาน (1302/A) สุณัชชา พุ�มคล<าย??? วิทยาศาสตร�
15 พุดตาน (1302/B) อรัชพร หนูตะพง??? รัฐศาสตร�
16 พุดตาน (1304/C) วรรณา มุลาลินน�??? พาณิชยศาสตร�และการบัญชี
17 พุดตาน (1310/A) เบญจมาภรณ� ประกาศเกียรติ์กุล??? จิตวิทยา
18 พุดตาน (1312/A) พลอยนลิน ทับทิมดี??? จิตวิทยา
19 พุดตาน (1312/B) ยศวดี ปุกา??? สถาป?ตยกรรมศาสตร�
20 พุดตาน (1315/A) พนมพร ใจเอ้ือ??? อักษรศาสตร�
21 พุดตาน (1315/B) แรกนาขวัญ โพนทอง??? วิทยาศาสตร�
22 พุดตาน (1317/B) ภารดี อ�อนสําโรง??? วิทยาศาสตร�
23 พุดตาน (1318/B) มาริษา บุญใส??? ครุศาสตร�
24 พุดซอน (202/D) สุกัญญา คํามา??? วิทยาศาสตร�การกีฬา
25 พุดซอน (203/C) วราภรณ� สุพิศ??? วิทยาศาสตร�การกีฬา
26 พุดซอน (203/D) วริฏฐา สมสุข??? พาณิชยศาสตร�และการบัญชี
27 พุดซอน (207/B) เสรยนิจ ตาด??? สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร
28 พุดซอน (301/D) เสาวลักษณ� แรกไธสง??? สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร
29 พุดซอน (302/D) รุ�งตะวัน ศรีงาม??? สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร
30 พุดซอน (303/B) พิสุทธิณีย� สิขาพันธ�??? ครุศาสตร�
31 พุดซอน (303/C) รมิตา ม�วงเกตุ??? สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร
32 พุดซอน (304/C) อรนุช บุญสมปอง??? วิทยาศาสตร�
33 พุดซอน (306/D) ธิมา ปEFนแก<ว??? สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร
34 พุดซอน (307/D) ปEยวรรณ จักรแก<ว??? สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร
35 พุดซอน (314/D) ชัญญา ละอองพันธ�??? นิเทศศาสตร�
36 พุดซอน (322/C) ศุภากร อันผาสุข??? วิทยาศาสตร�
37 พุดซอน (323/D) ปาณิสรา สุราษฎร�??? วิทยาศาสตร�การกีฬา
38 พุดซอน (404/A) วชิรญาภรณ� อุสังหาร??? เภสัชศาสตร�
39 พุดซอน (407/A) กุสุมาภรณ� วงษ�ไทยเจริญ??? เภสัชศาสตร�
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40 พุดซอน (407/D) มนัสวี เพ่ิมวงษ�??? สหเวชศาสตร�
41 พุดซอน (414/B) เบญจวรรณ ฤทธิโชติ??? ครุศาสตร�
42 พุดซอน (416/D) อลิสา ช�างปKน??? สหเวชศาสตร�
43 พุดซอน (417/C) ทรัพย�ทอง เซ่ียงหว็อง??? ครุศาสตร�
44 พุดซอน (422/C) นันทินี แช�มอุบล??? สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร
45 พุดซอน (424/A) เบญจภรณ� เท่ียงผดุง??? วิทยาศาสตร�การกีฬา
46 พุดซอน (424/B) วรรณกาญจน� สวัสดิ์แป%น??? วิทยาศาสตร�
47 พุดซอน (424/D) นัฐกานต� จินะวงศ�??? เศรษฐศาสตร�
48 พุดซอน (503/A) ศิวาพร สุขสิงห�??? พาณิชยศาสตร�และการบัญชี
49 พุดซอน (503/C) วรพิชชา สงเคราะห�??? อักษรศาสตร�
50 พุดซอน (507/D) อินทุกร แก<วโก�ย??? สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร
51 พุดซอน (509/C) นภสร ช่ังเหลือ??? ครุศาสตร�
52 พุดซอน (510/A) เปรมกมล บทไธสง??? ทันตแพทยศาสตร�
53 พุดซอน (510/C) ชนัญญา โซวเซ็ง??? ครุศาสตร�
54 พุดซอน (510/D) สิรัชฌา เรืองรุ�ง??? สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร
55 พุดซอน (511/D) สุวิมล แก<วดามเรือน??? สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร
56 พุดซอน (514/D) เยาวเรศ วงศ�ลา??? สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร
57 พุดซอน (515/A) ปลายฟ%า มองเพชร??? นิติศาสตร�
58 พุดซอน (516/D) สุมาลินี ยานามะ??? สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร
59 พุดซอน (517/C) มัณทนา สุสูงเนิน??? วิทยาศาสตร�
60 พุดซอน (517/D) ยุพารัตน� คําพุฒ??? สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร
61 พุดซอน (518/D) กัลยาณี มาสวัสดิ์??? สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร
62 พุดซอน (519/D) กรชนก ยอดภีระ??? สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร
63 พุดซอน (521/B) ปวิตรา เอ่ียมบางทราย??? จิตวิทยา
64 พุดซอน (521/D) นภัสนันท� กันทัพ??? สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร
65 พุดซอน (522/A) วชิรญาณ� ขันธบุตร??? นิเทศศาสตร�
66 พุดซอน (522/B) ชวิศา มะลิมาตย�??? ครุศาสตร�
67 พุดซอน (522/C) มุทิตา อินทรกําแหง??? วิทยาศาสตร�
68 พุดซอน (522/D) ศศิกานต� ใยแก<ว??? สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร
69 พุดซอน (523/D) มณีรัตน� สีมันตะ??? สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร
70 พุดซอน (608/C) เจนจิรา แย<มกลิ่น??? วิทยาศาสตร�
71 พุดซอน (608/D) หน่ึงฤทัย โพธ์ิลังกา??? เภสัชศาสตร�
72 พุดซอน (611/A) เฝาซียPะ ขุนรักษ�??? วิทยาศาสตร�
73 พุดซอน (614/B) นัฐชนก รัตนแคล<ว??? ทันตแพทยศาสตร�
74 พุดซอน (615/D) นัดดา มะมิง??? เศรษฐศาสตร�
75 พุดซอน (702/B) สมิตา บํารุงศรี??? นิเทศศาสตร�
76 พุดซอน (703/D) ณัฐชา ทัศนภิญโญ??? นิเทศศาสตร�
77 พุดซอน (706/A) อุมมีฮานีย� ดีแย??? เศรษฐศาสตร�
78 พุดซอน (708/A) มัทรินทร� ศรีประทีป??? ครุศาสตร�
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79 พุดซอน (709/D) พิมบงกช ชัยกําธร??? พาณิชยศาสตร�และการบัญชี
80 พุดซอน (711/D) สิริกร มาประจักษ�??? พาณิชยศาสตร�และการบัญชี
81 พุดซอน (715/B) นภัสสร พลึกรุ�งโรจน�??? ครุศาสตร�
82 พุดซอน (716/B) พลอยสิริ คําโสภา??? ครุศาสตร�
83 พุดซอน (717/C) รัตนาวดี เจนถาวร??? เภสัชศาสตร�
84 พุดซอน (806/A) ป?ทมพร พุกบัวขาว??? วิทยาศาสตร�
85 พุดซอน (808/C) คุณากร อินตPะฟู??? วิทยาศาสตร�
86 พุดซอน (811/B) นฤมล จีนาภักดิ์??? นิติศาสตร�
87 พุดซอน (817/A) ศิหรรษา สามศรีทอง??? เภสัชศาสตร�
88 พุดซอน (817/C) พัสชณนัน ขุนหมุด??? รัฐศาสตร�
89 พุดซอน (817/D) ณัทชาภา รัตนาภรณ�??? สัตวแพทยศาสตร�
90 พุดซอน (823/C) ดุจดาว บุญญฤทธ์ิ??? รัฐศาสตร�
91 พุดซอน (901/C) เกวลิน จําปาสัก??? สัตวแพทยศาสตร�
92 พุดซอน (906/A) สุกัญญา จันทร�วัฒนดํารง??? วิทยาศาสตร�
93 พุดซอน (907/B) นิมมานรดี ศรีคําแสน??? เศรษฐศาสตร�
94 พุดซอน (907/C) ดาวีนี มะแซ??? ครุศาสตร�
95 พุดซอน (911/D) ธัญญรัตน� รักกลาง??? วิทยาศาสตร�
96 พุดซอน (917/B) ณัฐยา ผลกล่ํา??? ครุศาสตร�
97 พุดซอน (918/A) ศศิธร เลื่อนฤทธ์ิ??? วิทยาศาสตร�
98 พุดซอน (919/D) อาทิตยา เคนานันท�??? เภสัชศาสตร�
99 พุดซอน (1004/D) ศรีสุดา ศรีสุราช??? สัตวแพทยศาสตร�
100 พุดซอน (1008/B) กุลยา ปฐมบุรุษรัตน�??? วิทยาศาสตร�
101 พุดซอน (1010/B) กชชญาณ� แหยมเกตุ??? วิทยาศาสตร�
102 พุดซอน (1011/D) อโนชา สถิตทรงวิบูลย�??? วิทยาศาสตร�
103 พุดซอน (1016/B) ลิต<า บุญส�ง??? นิเทศศาสตร�
104 พุดซอน (1018/C) ฐิติรัก ล<วนรัตนากร??? ศิลปกรรมศาสตร�
105 พุดซอน (1021/A) ปพิชญา รัตนกร??? ครุศาสตร�
106 พุดซอน (1021/B) กันธิชา ผสมพราหมณ�??? เภสัชศาสตร�
107 พุดซอน (1101/A) จิดาภา เนียมโสต??? เภสัชศาสตร�
108 พุดซอน (1106/D) สุรินธร สันดุษิต??? เภสัชศาสตร�
109 พุดซอน (1107/D) วิรากานต� สร<อยสุวรรณ�??? ครุศาสตร�
110 พุดซอน (1109/A) ทักษิณา มาลี??? วิทยาศาสตร�
111 พุดซอน (1115/B) พรรณนิภา จันทร�แจ<ง??? ครุศาสตร�
112 พุดซอน (1119/A) นรินทร คํานอก??? ทันตแพทยศาสตร�
113 พุดซอน (1203/C) ปEยะนุช แซ�ตัง??? วิทยาศาสตร�
114 พุดซอน (1203/D) เบญจมาศ นานํ้าเช่ียว??? อักษรศาสตร�
115 พุดซอน (1206/D) ศิริลักษณ� คูเปRFยมรักษ�??? เภสัชศาสตร�
116 พุดซอน (1208/C) จิดาภา แม<นมินทร�??? อักษรศาสตร�
117 พุดซอน (1210/B) ปEยธิดา ภู�ตระกูล??? อักษรศาสตร�
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118 พุดซอน (1215/A) เดือนมีนา หนานเจียง??? นิเทศศาสตร�
119 พุดซอน (1217/A) ชนากานต� รุจิมล??? อักษรศาสตร�
120 พุดซอน (1217/C) ศศิวิมล สุขลอย??? สหเวชศาสตร�
121 พุดซอน (1221/C) กัญญรัตน� บัวศรี??? ครุศาสตร�
122 พุดซอน (1301/C) ศิรประภา สารพัตร??? ทันตแพทยศาสตร�
123 พุดซอน (1302/A) ภัทรศยา ช�างทํา??? ครุศาสตร�
124 พุดซอน (1302/D) จิรวรรณ ผ�องจําปา??? วิทยาศาสตร�
125 พุดซอน (1306/B) ณัฏฐณิชา ศรีประย�า??? สัตวแพทยศาสตร�
126 พุดซอน (1315/A) นรินธร ศิลาอ�อน??? ครุศาสตร�
127 พุดซอน (1315/C) นูรีเดียนา เจะฮะ??? เศรษฐศาสตร�
128 พุดซอน (1315/D) ปEยพร ศรีสุระ??? วิทยาศาสตร�
129 พุดซอน (1316/D) ศตพร กระแสครุป??? วิทยาศาสตร�
130 พุดซอน (1319/B) ณัฏฐนิช เรือนแก<ว??? วิทยาศาสตร�
131 พุดซอน (1323/C) ช�อฟ%า อินทร�น<อย??? รัฐศาสตร�
132 พุดซอน (1324/A) รจนา แสนคําแพ??? ทันตแพทยศาสตร�
133 พุดซอน (1402/D) อรอนงค� คงการุณ??? สัตวแพทยศาสตร�
134 พุดซอน (1408/A) จุฬาภรณ� บัวแก<ว??? วิทยาศาสตร�
135 พุดซอน (1409/C) ศิริโสภา จันทรสาขา??? สหเวชศาสตร�
136 พุดซอน (1410/A) ธารารัตน� ขาวงาม??? เศรษฐศาสตร�
137 พุดซอน (1414/C) อภิสรา ก�อปฐมกุล??? วิทยาศาสตร�
138 พุดซอน (1415/A) มุกวิภา สรีแสง??? ครุศาสตร�
139 พุดซอน (1417/A) ณิชกุล จิโรภาสบุญพัฒน�??? เศรษฐศาสตร�
140 พุดซอน (1421/C) ชไมพร โภคา??? ครุศาสตร�
141 พุดซอน (1424/D) ซออีฟะห� มะสะ??? ครุศาสตร�
142 จําปา (201/C) ธนกร ปานศิลา??? สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร
143 จําปา (201/D) ปริยากร ทองนาค??? สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร
144 จําปา (202/C) กิตติธัช บุญพิเศษ??? สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร
145 จําปา (202/D) เจษฎาพันธ� ฐานะโภคิน??? สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร
146 จําปา (203/D) เจษฎาพร สมหวัง??? รัฐศาสตร�
147 จําปา (206/D) พิชาภพ เพชรรัตน�พันธุ�??? เภสัชศาสตร�
148 จําปา (208/D) ภาคภูมิ นามนิยม??? วิทยาศาสตร�การกีฬา
149 จําปา (211/A) ภูวนาถ ทิมา??? วิศวกรรมศาสตร�
150 จําปา (211/B) อดิเรก บัวคําพา??? วิศวกรรมศาสตร�
151 จําปา (211/C) วรยุทธ ท�าหลวง??? ครุศาสตร�
152 จําปา (211/D) ไพรวัลย� บุญสินชัย??? สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร
153 จําปา (212/A) ภานุเทพ คีรีแลง??? ครุศาสตร�
154 จําปา (212/B) พีรณัฐ ซ่ือมาก??? ครุศาสตร�
155 จําปา (213/C) ณัฐวัฒน� โทบ<านซ<ง??? วิทยาศาสตร�การกีฬา
156 จําปา (216/C) นันทวุฒิ อ�อนลมูล??? วิทยาศาสตร�การกีฬา



5

ลําดับ ตึก (หอง/เตียง) คณะชื่อ - นามสกุล

**รายช่ือเรียงตามตึก/หอง/เตียง** (ขอมูลเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2563 เวลา 16.25 น.)
นิสิตที่ยังไม9ไดยื่นอยู9หอพักต9อ ภาคปลาย 2563

157 จําปา (217/A) ภูมินทร� สายลุน??? ครุศาสตร�
158 จําปา (217/B) ประกายเกียรติ สุขคง??? ครุศาสตร�
159 จําปา (301/C) นคเรศ มุทราอิศ??? เภสัชศาสตร�
160 จําปา (303/C) พิชฌา พ้ืนอินทร�??? ครุศาสตร�
161 จําปา (303/D) ปณวัฒน� เคนโยธา??? ครุศาสตร�
162 จําปา (306/A) อุสมาน นิลสอาด??? วิทยาศาสตร�
163 จําปา (308/B) นครินทร� กลิ่นศรีสุข??? วิทยาศาสตร�
164 จําปา (313/B) ทวีศักดิ์ จันทร�งาม??? พาณิชยศาสตร�และการบัญชี
165 จําปา (315/B) เอกพงศ� อาจเส็ม??? นิติศาสตร�
166 จําปา (315/D) สันติ วงค�ษา??? เภสัชศาสตร�
167 จําปา (316/A) อภิสิทธ์ิ ปุเลตัง??? ครุศาสตร�
168 จําปา (318/D) กนิษฐ� วิเศษสิงห�??? อักษรศาสตร�
169 จําปา (319/D) ประการัง โพธ์ิวงศ�??? วิทยาศาสตร�การกีฬา
170 จําปา (402/B) ธนาคม บุญประคม??? เศรษฐศาสตร�
171 จําปา (408/C) จิรวงศ� ภูมิบุตร??? เภสัชศาสตร�
172 จําปา (410/B) สิทธิผล นุชถาวรลักษณ�??? วิทยาศาสตร�
173 จําปา (410/C) พีรญาดา จงทัน??? ศิลปกรรมศาสตร�
174 จําปา (413/A) พงศ�พันธุ� สุภศร??? รัฐศาสตร�
175 จําปา (415/B) อัลวาร� เกตุสัตบรรณ??? เศรษฐศาสตร�
176 จําปา (415/D) อิบรอฮิม มามะ??? รัฐศาสตร�
177 จําปา (416/C) ศุภกิจ อิทธิประเวศน�??? วิศวกรรมศาสตร�
178 จําปา (416/D) พรเทพ ศิริวังไชย??? วิศวกรรมศาสตร�
179 จําปา (503/A) ชุติวัต อรุณมาศ??? ครุศาสตร�
180 จําปา (504/C) วสวัตติ์ เสียงลือชา??? รัฐศาสตร�
181 จําปา (507/A) พีรัชชัย รัตนเวชประเสริฐ??? พาณิชยศาสตร�และการบัญชี
182 จําปา (507/B) ชิตพล แพงเวียงจันทร�??? นิเทศศาสตร�
183 จําปา (508/C) ธนกร พิศนุภูมิ??? วิศวกรรมศาสตร�
184 จําปา (509/B) อภิสิทธ์ิ ยืนยง??? รัฐศาสตร�
185 จําปา (509/C) ชราวุฒิ แวงวรรณ??? สหเวชศาสตร�
186 จําปา (512/C) รุจนเรศ อุทโท??? วิทยาศาสตร�
187 จําปา (513/D) บวรพันธ� จงประเสริฐ??? เภสัชศาสตร�
188 จําปา (514/B) อานัส ลาเตPะ??? รัฐศาสตร�
189 จําปา (514/D) ฟEกรี วายีเกา??? เศรษฐศาสตร�
190 จําปา (515/C) อาฟานดี มะดีเยPาะ??? วิทยาศาสตร�
191 จําปา (517/A) นราทร หยังหลัง??? วิทยาศาสตร�การกีฬา
192 จําปา (518/B) ธนากร ยันอินทร�??? อักษรศาสตร�
193 จําปา (518/C) กานต� ผาเหลา??? อักษรศาสตร�
194 จําป= (304/D) ธนพัต เมืองใจ??? วิศวกรรมศาสตร�
195 จําป= (309/A) ธนดล ธนาวิรัตนานิจ??? สัตวแพทยศาสตร�
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196 จําป= (309/C) ศตายุ ศรีสวัสดิ์??? สหเวชศาสตร�
197 จําป= (312/A) ธนปกรณ� พงศ�ทัศนะธาดา??? ครุศาสตร�
198 จําป= (403/B) ชนะศักดิ์ แสงจันทร�ฉาย??? วิทยาศาสตร�
199 จําป= (408/A) เศรษฐพงศ� โพธ์ิกัน??? ครุศาสตร�
200 จําป= (411/A) ชัฐรา หมันเทศมัน??? วิทยาศาสตร�
201 จําป= (414/A) ภีมวัฒน� วิสิทธ์ิกาศ??? แพทยศาสตร�
202 จําป= (418/A) อนัส ยูโซะ??? วิทยาศาสตร�
203 จําป= (418/B) ฮาริส ยีสมัน??? วิทยาศาสตร�
204 จําป= (507/B) ศิรวิชญ� คิดชัย??? พาณิชยศาสตร�และการบัญชี
205 จําป= (508/B) นิธี จันทรโกศล??? เภสัชศาสตร�
206 จําป= (514/D) จตุปกรณ� มีเดช??? ศิลปกรรมศาสตร�
207 จําป= (516/C) สิรภพ ปรีดาวรานนท�??? สหเวชศาสตร�
208 จําป= (519/C) ปEยภัทร วิเชียรสมุทร??? นิติศาสตร�
209 จําป= (520/B) รัฐพงศ� มงคลศิริโรจน�??? วิศวกรรมศาสตร�
210 จําป= (606/C) พีรนัส ชมภูกูล??? เศรษฐศาสตร�
211 จําป= (701/C) ตฤณ อภินันท�ปรีดา??? พาณิชยศาสตร�และการบัญชี
212 จําป= (703/D) กรวิชญ� ประสิทธ์ินุ<ย??? วิทยาศาสตร�
213 จําป= (708/C) ภควัต มีจุ<ย??? เภสัชศาสตร�
214 จําป= (710/C) เนติพล นิธิกรกุลกิตติ์??? วิทยาศาสตร�การกีฬา
215 จําป= (715/A) กฤตเมธ แก<วช่ืน??? วิศวกรรมศาสตร�
216 จําป= (720/B) ณัฐดนัย จารุทิกร??? วิศวกรรมศาสตร�
217 จําป= (811/B) ป?ณณธร โสมจันทร�??? เศรษฐศาสตร�
218 จําป= (811/D) ฐากูร ขันทอง??? เศรษฐศาสตร�
219 จําป= (819/C) นพนันทน� บ�อแก<วทรัพย�ดี??? สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร
220 จําป= (820/B) พฤฒิธเรศ แสงศิรินาวิน??? ครุศาสตร�
221 จําป= (901/A) ภานุวัฒน� ขอมา??? ครุศาสตร�
222 จําป= (901/D) ชลธาร ศิริบาล??? ครุศาสตร�
223 จําป= (903/A) อิทธิพล สุขทอง??? วิทยาศาสตร�
224 จําป= (903/D) พงศกร บุญเน่ือง??? รัฐศาสตร�
225 จําป= (905/A) กฤตย�ติศรณ� อุ<ยวงศ�??? สหเวชศาสตร�
226 จําป= (910/B) ธัชพัฒณ� รัตนวนิช??? วิศวกรรมศาสตร�
227 จําป= (910/D) นิติสรณ� เปTนบุญ??? รัฐศาสตร�
228 จําป= (913/B) รัชชานนท� บุญศรี??? ครุศาสตร�
229 จําป= (913/D) ธีมากร บุญโกย??? ศิลปกรรมศาสตร�
230 จําป= (915/C) ยูยะ ชิเยโมเนะ??? สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร
231 จําป= (917/D) ณัฐสิทธ์ิ ขจรเมือง??? สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร
232 จําป= (920/D) สิรภพ สาตสําอางค�??? แพทยศาสตร�
233 จําป= (1001/B) วโรตม� เทศทอง??? ศิลปกรรมศาสตร�
234 จําป= (1003/B) ณัชพล พลอยสิทธ์ิ??? สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร
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235 จําป= (1003/D) นิพิฐพนธ� จูสิงห�??? สหเวชศาสตร�
236 จําป= (1004/A) พีร� หวังดี??? นิติศาสตร�
237 จําป= (1005/C) ธีรภัทร� วงศ�ปราชญ�??? ครุศาสตร�
238 จําป= (1007/A) สิริธร สุไรรัตน�??? สถาป?ตยกรรมศาสตร�
239 จําป= (1010/C) วสุ โพธ์ิงาม??? วิทยาศาสตร�
240 จําป= (1018/A) พัชท�สยุทธ มาวินนาคภักดี??? วิทยาศาสตร�
241 จําป= (1018/B) ณัฐชิต มะปรางหวาน??? วิทยาศาสตร�
242 จําป= (1018/D) เสฎฐวุฒิ ธนาคํา??? วิทยาศาสตร�
243 จําป= (1019/B) ธัญวุฒิ วงษ�สกุล??? สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร
244 จําป= (1019/C) เกรียงไกร สุขศิริผดุงวัฒน�??? ทันตแพทยศาสตร�
245 จําป= (1105/B) ศุภฤกษ� วัชรอาภาไพบูลย�??? ครุศาสตร�
246 จําป= (1105/D) สิรวิชญ� ชุมนิรัตน�??? สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร
247 จําป= (1106/C) พัศชัย อินทรกําแหง??? วิทยาศาสตร�
248 จําป= (1111/C) สรัล ปาละวัธนะกุล??? ครุศาสตร�
249 จําป= (1112/B) สหัสริน พวรรณา??? วิศวกรรมศาสตร�
250 จําป= (1117/A) ชนธัญ โพธ์ิธรรม??? วิทยาศาสตร�
251 จําป= (1117/C) ธีธัช พิราณรัมย�??? วิทยาศาสตร�
252 จําป= (1118/A) นพดล วิลาวรรณ�??? สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร
253 จําป= (1202/B) อภิสิทธ์ิ ชุมสกุล??? สถาป?ตยกรรมศาสตร�
254 จําป= (1202/D) ลัทธพล ต�ายหัวดง??? สถาป?ตยกรรมศาสตร�
255 จําป= (1203/C) รัชชานนท� วิลวัฒน�??? ครุศาสตร�
256 จําป= (1205/B) ธนภัส แสนทวี??? สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร
257 จําป= (1211/B) ณัฐชนน จรัสพันธุ�??? ครุศาสตร�
258 จําป= (1215/C) ขจรเกียรติ เอ่ียมสะอาด??? ครุศาสตร�
259 จําป= (1217/B) ปEติกร ซุ<นอ้ือ??? วิทยาศาสตร�
260 จําป= (1220/A) ธนภูมิ บุญมาแก<ว??? สัตวแพทยศาสตร�
261 จําป= (1220/D) ธีระพจน� งามเลิศไพโรจน�??? วิทยาศาสตร�การกีฬา
262 จําป= (1301/A) ภูวนาท ชินพันธ�??? วิทยาศาสตร�การกีฬา
263 จําป= (1310/A) ณัฐภัทร เลิศศิริมงคลกุล??? อักษรศาสตร�
264 จําป= (1313/A) ศุภกฤต ป?Uนเทียม??? ครุศาสตร�
265 จําป= (1316/A) ภูมิพัฒน� เดชชัย??? วิศวกรรมศาสตร�
266 จําป= (1317/A) วงศธร แสงทองฟ%า??? วิทยาศาสตร�การกีฬา
267 จําป= (1317/D) ณรงค�ฤทธ์ิ ไผ�เลี้ยง??? ครุศาสตร�
268 จําป= (1319/D) ณัฐนนท� เจริญชัย??? รัฐศาสตร�
269 จําป= (1401/A) นิธิกร จันทร�แดง??? จิตวิทยา
270 จําป= (1401/D) เนติธร พัฒชนะ??? วิศวกรรมศาสตร�
271 จําป= (1405/A) ศุภศิษฎ� บุญประเสริฐ??? วิทยาศาสตร�
272 จําป= (1405/B) ภาณุพงศ� สมมุ�ง??? วิทยาศาสตร�
273 จําป= (1407/D) พันธวิศ วัฒนาทวีโชค??? เภสัชศาสตร�
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274 จําป= (1411/C) นฤชิต ป%องเกียรติกุล??? ครุศาสตร�
275 จําป= (1412/C) ทศพล หอมดวง??? ครุศาสตร�
276 จําป= (1418/B) วิศรุต ปEFนธุรัตน�??? วิศวกรรมศาสตร�
277 จําป= (1419/B) ทินพงษ� นามสนิท??? ครุศาสตร�
278 ชวนชม (212/B) สรัลชนา พลรบ??? ครุศาสตร�
279 ชวนชม (213/B) ชนิดาภา ฉลองนันทชัย??? วิทยาศาสตร�
280 ชวนชม (224/B) เมธาวี กองไชย??? วิศวกรรมศาสตร�
281 ชวนชม (301/B) พรปวีณ� สุวรรณศรี??? สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร
282 ชวนชม (302/B) กมลรัตน� จันทร�เขียว??? สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร
283 ชวนชม (306/A) ศิรฎา โยธาสุข??? ครุศาสตร�
284 ชวนชม (306/B) สิรีธร วงทองดี??? สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร
285 ชวนชม (313/A) นุสรา เพ็ชรคํา??? วิทยาศาสตร�
286 ชวนชม (315/B) เบญจรัตน� เจริญผล??? สหเวชศาสตร�
287 ชวนชม (404/A) ณัฐชยา จินดาดํารงเวช??? สถาป?ตยกรรมศาสตร�
288 ชวนชม (409/A) ศิศิรา สุริโยดร??? สหเวชศาสตร�
289 ชวนชม (410/B) อรปรียา ศิริแพทย�??? วิทยาศาสตร�
290 ชวนชม (412/A) นันทิยา วรมิศร�??? วิทยาศาสตร�การกีฬา
291 ชวนชม (422/A) ธัลดา บางท�าไม<??? พาณิชยศาสตร�และการบัญชี
292 ชวนชม (423/A) มนัญชยา คําสวรรค�??? วิทยาศาสตร�การกีฬา
293 ชวนชม (423/B) ฐิติรัตน� สมยศ??? วิทยาศาสตร�การกีฬา
294 ชวนชม (424/A) รุจิอาภา วงศ�เมธากุล??? ครุศาสตร�
295 ชวนชม (433/B) คัคณางค� แก<วการไร�??? พาณิชยศาสตร�และการบัญชี
296 ชวนชม (502/A) มาริสา ศิริรัตน�??? วิทยาศาสตร�
297 ชวนชม (502/B) อัครชา ทองรอด??? วิทยาศาสตร�
298 ชวนชม (510/A) ชิณันพร ศรทะเล??? เศรษฐศาสตร�
299 ชวนชม (526/B) ณิชากร วงศ�กชสุวรรณ??? อักษรศาสตร�
300 ชวนชม (527/B) ลักษมณ สุขจิตต�??? พาณิชยศาสตร�และการบัญชี
301 ชวนชม (530/A) สิริกร ลําพา??? นิติศาสตร�
302 ชวนชม (602/A) นภัสนันท� นาชัยฤทธิวงศ�??? วิทยาศาสตร�
303 ชวนชม (633/A) ธัญวลัย คงหุ�น??? วิศวกรรมศาสตร�
304 ชวนชม (702/A) ชญานิษฐ� วีระไวทยะ??? สหเวชศาสตร�
305 ชวนชม (713/A) จันทชยา สอาดม�วง??? ครุศาสตร�
306 ชวนชม (723/B) สุพรรณวษา มีสกุล??? พาณิชยศาสตร�และการบัญชี
307 ชวนชม (801/B) สุธิดา บุญสุข??? วิทยาศาสตร�การกีฬา
308 ชวนชม (808/B) ลักษมณ ทิพย�สุริยะ??? สหเวชศาสตร�
309 ชวนชม (810/A) ภัทรวดี บวบมี??? ครุศาสตร�
310 ชวนชม (810/B) สุภัคจริณ วิจิตรพงษา??? อักษรศาสตร�
311 ชวนชม (814/A) ทิพย�นารี ป?ตทวีคงคา??? พาณิชยศาสตร�และการบัญชี
312 ชวนชม (815/B) กฤติน จรูญรักษ�??? วิทยาศาสตร�
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313 ชวนชม (818/B) รักษิณา จันแดง??? นิติศาสตร�
314 ชวนชม (828/B) ทิพย�วิภา เลิศวัฒนเตชินท�??? วิทยาศาสตร�
315 ชวนชม (909/A) ธฤษวรรณ ศิริสุข??? ครุศาสตร�
316 ชวนชม (919/A) เกสรา วัฒนะโชติ??? เศรษฐศาสตร�
317 ชวนชม (925/B) นารดา รัตตPะใส??? เภสัชศาสตร�
318 ชวนชม (926/B) อภิษฎา กิตติโก??? วิทยาศาสตร�
319 ชวนชม (927/A) เกศกนก อนันทศรี??? แพทยศาสตร�
320 ชวนชม (927/B) พีรดา ตั้งประเสริฐ??? วิทยาศาสตร�
321 ชวนชม (931/A) ภูขวัญ มาศจุฑาเศรณี??? ครุศาสตร�
322 ชวนชม (934/B) เกษวรางค� น่ิมนวลรัตน�??? วิศวกรรมศาสตร�
323 ชวนชม (937/B) พิชชาพร กลองชัย??? ครุศาสตร�
324 ชวนชม (1008/A) ฐิติวรดา มูลกัน??? วิทยาศาสตร�
325 ชวนชม (1015/A) ณิชากร ยิ่งดํานุ�น??? นิติศาสตร�
326 ชวนชม (1019/B) ชุติมา มะโหละกุล??? สถาป?ตยกรรมศาสตร�
327 ชวนชม (1032/A) อาริสา ชายกุล??? สถาป?ตยกรรมศาสตร�
328 ชวนชม (1035/A) วรรณพร วงศ�ขัติยะ??? เภสัชศาสตร�
329 ชวนชม (1035/B) ขวัญรัตน� นากอง??? เศรษฐศาสตร�
330 ชวนชม (1104/B) ใบเตย พวงพันธ�ศักดิ์??? ทันตแพทยศาสตร�
331 ชวนชม (1107/A) กาญจนา เพชรนอก??? วิศวกรรมศาสตร�
332 ชวนชม (1112/B) อารยา เทียนทองดี??? ทันตแพทยศาสตร�
333 ชวนชม (1116/B) กรวรรณ รุ�งอรุณกิจ??? พาณิชยศาสตร�และการบัญชี
334 ชวนชม (1120/A) จอมขวัญ ไวว�อง??? พาณิชยศาสตร�และการบัญชี
335 ชวนชม (1126/B) ประภาศิริ รอดอ๋ิว??? วิทยาศาสตร�การกีฬา
336 ชวนชม (1128/A) ขวัญรดา สีดอกบวบ??? ครุศาสตร�
337 ชวนชม (1210/B) ณัชชาภัทร ชลันวรพล??? ครุศาสตร�
338 ชวนชม (1214/A) อิสรีย� มหภาคโสภณพิศาล??? รัฐศาสตร�
339 ชวนชม (1215/A) เพชรชมพู โพธิวงศ�??? รัฐศาสตร�
340 ชวนชม (1215/B) สิริกัญญา อุดหมอ??? รัฐศาสตร�
341 ชวนชม (1219/B) จินดาพร เพชรวิสัย??? วิทยาศาสตร�
342 ชวนชม (1221/A) ปริม ธรรมธวัช??? วิทยาศาสตร�
343 ชวนชม (1222/A) เพ็ญนภา นิมิตพงศ�พร??? แพทยศาสตร�
344 ชวนชม (1222/B) สรวิศา ฟองฟู??? แพทยศาสตร�
345 ชวนชม (1223/A) กัญญาณัฐ ศรีนาม??? แพทยศาสตร�
346 ชวนชม (1223/B) วิยดารัตน� ดุลยลักษณานนท�??? แพทยศาสตร�
347 ชวนชม (1225/A) อณิสรา สุดใจ??? วิทยาศาสตร�การกีฬา
348 ชวนชม (1228/B) ปEยะธิดา น่ิมนวล??? วิทยาศาสตร�
349 ชวนชม (1234/B) ทิพย�วิชา จันทร�เจียวใช<??? วิศวกรรมศาสตร�
350 ชวนชม (1309/B) พิมพ�พิสุทธ์ิ เกตุสุวรรณ�??? วิทยาศาสตร�
351 ชวนชม (1324/A) มีนรดา กีรติเสนีย�??? วิทยาศาสตร�
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352 ชวนชม (1329/A) ฑิตฐิตา อุดใจ??? วิทยาศาสตร�
353 ชวนชม (1332/B) รสิตา ดานาคแก<ว??? พาณิชยศาสตร�และการบัญชี
354 ชวนชม (1410/A) พัชรพล เช่ียวชาญกิจ??? พาณิชยศาสตร�และการบัญชี
355 ชวนชม (1412/A) พิชXุตม� บุญเลิศนิรันดร�??? วิศวกรรมศาสตร�
356 ชวนชม (1412/B) ธนวิชญ� ไหมสีเสน??? พาณิชยศาสตร�และการบัญชี
357 ชวนชม (1420/B) เสฏฐวุฒิ รัตนอุดม??? วิศวกรรมศาสตร�
358 ชวนชม (1429/A) วชร พุ�มหอม??? วิทยาศาสตร�
359 ชวนชม (1431/B) นัทธพงศ� รักแต�งาน??? วิศวกรรมศาสตร�
360 ชวนชม (1514/A) ปฐวี เอกอารีชัย??? วิศวกรรมศาสตร�
361 ชวนชม (1515/A) รักศักดิ์ สุโพธ์ิ??? วิทยาศาสตร�การกีฬา
362 ชวนชม (1516/A) จิรายุ เทียนเจริญชัย??? วิทยาศาสตร�การกีฬา
363 ชวนชม (1517/A) ฉัตรกวี สุวจิตตานนท�??? แพทยศาสตร�
364 ชวนชม (1517/B) ภาสวิชญ� เรืองปานกัน??? แพทยศาสตร�
365 ชวนชม (1524/A) วัชรพล เอ่ียมศรี??? ทันตแพทยศาสตร�
366 ชวนชม (1525/A) ฐิติพัฒน� รัตตสัมพันธ�??? เภสัชศาสตร�
367 ชวนชม (1528/A) พุฒิเมธ คล้ําฉิม??? วิทยาศาสตร�การกีฬา
368 ชวนชม (1533/B) เดชา ฤกษ�วรารักษ�??? เภสัชศาสตร�
369 ชวนชม (1538/B) กิตติธัช ยังฉิม??? พาณิชยศาสตร�และการบัญชี
370 ชวนชม (1603/A) ชานน นาวิบูลวงศ�??? วิศวกรรมศาสตร�
371 ชวนชม (1605/A) ปุณยวิชญ� พันธุ�แก<ว??? นิเทศศาสตร�
372 ชวนชม (1608/B) ปEยวัช ถิระเกียรติ??? วิศวกรรมศาสตร�
373 ชวนชม (1624/A) พีร� สินธุมงคล??? แพทยศาสตร�
374 ชวนชม (1630/A) ฐิติพันธุ� พิณสุรงค�??? เภสัชศาสตร�
375 ชวนชม (1708/B) ปฐพี ทาไธสง??? ทันตแพทยศาสตร�
376 ชวนชม (1710/B) ชวิศ จันทรุไทย??? วิทยาศาสตร�การกีฬา
377 ชวนชม (1714/B) ศุภวิชญ� รจนากูล??? ครุศาสตร�
378 ชวนชม (1716/A) ธนดล จารุธํารง??? สหเวชศาสตร�
379 ชวนชม (1719/A) รวิชญ� อ่ิมรักษา??? วิทยาศาสตร�
380 ชวนชม (1719/B) ตฤณ เชาวน�วุฒิสุข??? วิศวกรรมศาสตร�
381 ชวนชม (1721/B) ณพวุฒิ สุคนธ�??? รัฐศาสตร�
382 ชวนชม (1724/B) นาดีมคาน ซัตตาร�??? วิทยาศาสตร�การกีฬา


