
ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล
1 ณพิมนุช คันธวนิช 26 อวีา คาเรน อเลสน่า เมอริง
2 มัลลิกา สุวรรณโคต 27 บาฮาเรห ์ทักลีซาเดห ์คามาลาบาดี 
3 กญัจน์ชัย ลีวัฒนภทัร 28 วริศรา สุดใจ 
4 โจเสฟ สิปปริอาน์โน เฟลลัต 29 กสุุมา แฝงนอก
5 จอร์แดน บัก๊ต้ัน 30 โชคชัย เร่ียมไทสงค์
6 ไนแอล  ริชาร์ด เดวิทท์ 31 จารุมาศ กรทองนิมิต
7 ไอพ์ โคแคค 32 ธนกฤต รํามะวุธ
8 รวิษฎา เปิน้มั่นคง 33 อฐัพงษ์ บญุสร้าง
9  ริต้า เบอร์นาเดท ดูกสั 34 จักรกฤษณ์ ศรีน้อย
10 แมทธิว เจมส์ แชตอะเวย์ 35 กนกวรรณ เรืองโรจน์
11 คริส ชาน 36 กาญจนา ตันฑดิลก
12 คริสโตเฟอร์ มาร์ค เบลีย์ 37 ศิริพร แสงประเสริฐ
13 สิริกานต์ อรุณรัตน์ 38 กญัพิชา เมืองนาง
14 จิณหว์รา กติิศรีวรพันธุ์ 39 เกตุนภา ล้ิมสุขโชค
15 เอวิเลียง กมึ 40 เกษศิริ สินธพวิชานนท์
16 ธันยบรูณ์ ธัญลักษณ์มะระ 41 จรีดา อยู่ใหม่ 
17 ญาตินันท์ ดวงศรี 42 โจลีน แม็ค โดนัลด์
18 คณพัฒน์ คุณเศรษฐ 43 ฉัตรชนก เพ็ชรปาน
19 สุภานัน เลาหมี่ 44 แชร์ร่ี โพร์  
20 ชรินทร์ทิพย์ ดวงแกว้ 45 ทัชฎาภรณ์ คําแดง
21 พึ่งพร ดิลกลาภ 46 ธัญญรัศม์ สิริพัชรปริชญา
22 บญุนารี ลาภบญุทรัพย์ 47 นภสัวรรณ วงศ์จันทรมณี
23 นพรัตน์ บญุอภยั 48 นภสัสร พุ่มโศก
24 ปรียาภรณ์ ม่วงพิน 49 นลินประภา สุนทรชูเกยีรติ 
25 พิทักษ์ ทองชู 50 นิชาภา สังเวียน

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 1  (วันที ่29 มกราคม และ 5 กุมภาพันธ์ 2563) บา่ย
คณะมนุษยศาสตร์



ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล
51 ปริยดา ไชยดี 76 ยูเฉิน หวาง
52 พงศ์ผกา จําปาทอง 77 ราเชนทร์ ปานเดย์
53 พัณณิตา เดชะชีพสาคร 78 อลาสเทียร์ เจมส์ แพทเตอร์สัน
54 ภคั วรรณสุริวงษ์ 79 อคัรเดช ทับทิมเทศ
55 มาลิลิณณ์ เดสแลนเดส 80 เอน็กนิ อาราส บกัเตียรี 
56 มุทิตา เฮงรัตนกจิ 81 กนกนันท์ ไชยสุกมุาร
57 วริษา ช่วงสุคันธ์  82 กมรานันท์ ดําชาวเกาะ
58 วิลนา ดอว์น นาวาร์โร วิลลานูวา 83 กฤษณพงษ์ ประชุมแสน
59 วิลาวัลย์ กล่ินเกษร  84 กษิดิศ รัญเสวะ
60 สริตา กจิโมกข์ 85 กอ้งเกยีรติ สุระกา
61 สุขิตา พรหมคง 86 กานต์ธิดา ประเสริฐแกว้
62 สุจารี เจริญมี 87 เกสร ลุงแสง
63 สุชัญญา แพงพงา 88 เกยีรติภมูิ ทองวิไล
64 สุทธาสินี พัตราภรณ์วิโรจน์ 89 จรรยามาศ สรวิสูตร
65 อนาตี อบัดุลเลาะ 90 จรัสศรี เพ็งรัศมี
66 อริญรดา มีเพียร 91 จอมใจ กอวิจิตร
67 อลิสา เอยีดเจริญ 92 จันทร์จิรา กอ้งเวหา
68 อะรีนา บญุกิ้ม 93 จันทร์จิรา บวรสิน
69 โจนส์ คะโยเด เอเบกเบ คาคยิเร 94 จิรนันท์ จันทร์รอด
70 ซามูเอล ทริสแตน  คาสคาโร บาลาดาด 95 ชลิดา ชัยโยบวั
71 ซิยาบองงา ทาโบ เอน็ทูลิ 96 ชวิศา พยอมหอม
72 โดมินิค จอหน์ สเลเตอร์-สกอ็ตต์ 97 ชาลิสา แสวงลาภ
73 ตุล  ทัพจันทร์ 98 ชิตวันพัทณ์ วีระสัย
74 พิชยาตร มิตรอารี 99 ฐิติพร คมสูงเนิน
75 มาร์ติน เวอร์เนอร์ คลูเกิ้ล 100 ณพัฐอร เรือนเงิน

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 2  (วันที ่29 มกราคม และ 5 กุมภาพันธ์ 2563) บา่ย
คณะมนุษยศาสตร์



ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล
101 ณัฏฐ์ สุขโสภี 126 ประดับพินท์ ถิรเขมกลุ
102 ณัฐธิดา ตันทนิส 127 ปรารถนา เปอูนิทร์
103 ณัฐนรี รักษาชอบ 128 ปวิชญา ดนุพัฒน์วราธร
104 ณิฏฌนาจฐ์ วาทีรักษ์ 129 ปท๎มาภรณ์ สิทธิศาสตร์
105 ดารานาถ ภมูิลา 130 พรนิชา น่าบณัฑิต
106 ทิพย์วรรณ แซ่อื้อ 131 พรรณธิภา ภกัดี
107 ธนทัต วิไลจิตร 132 พัทธ์ศีล ปญุสิริ
108 ธนภรณ์ ช่างปลูก 133 พิชชาพร ทองดอกบวบ
109 ธนัทวดี แกว้จอมสิน 134 พิทธยาภรณ์ การะเกษ
110 ธีระญา วิภาพันธุ์ 135 พิมพ์ผกา พิมพ์พันธุ์
111 ธีราพร โรจนศิริพงษ์ 136 ภทัรศยา ผลหาญ
112 นภษร เสถียรชยากร 137 ภทัรา พิริยะอนันตกลุ
113 นโม ไหลมา 138 มัทวัน เงินปงิ
114 นริศรา เฮงและ 139 มีน่า อนิสะวงษ์
115 นลินพร ล่ิวประโคน 140 ยศวดี ช่วยนาเขตร์
116 นันทิยา สุเหร็น 141 รวิศรา ล้อมลาย
117 น้ําส้ม นนท์ยะโส 142 รัฐ พันตะกรุด
118 นิธิกร เหล่าฤทธิไกร 143 รุ่งพิสิฐ วรคํานึง
119 นินูรีซัน นิกอืจิ 144 รุจิรา เข็มเพชร
120 นุชนันท์ ปอูงเรือ 145 ลัคนา อลูพท์ส
121 บณุยาพร เราเท่า 146 วรเมธ ประเสริฐศรี
122 บริุมนาถ พิมพ์สุทธิญา 147 วราภรณ์ งามสง่า
123 เบญจวรรณ นรัญดา 148 วัชพล นุชถาวร
124 ปนัฐดา นิลรัตน์ 149 วัชราภรณ์ แกว้ฝุายนอก
125 ปภานก ฤทธิท์รัพย์ 150 วารี นราศรี

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 3  (วันที ่29 มกราคม และ 5 กุมภาพันธ์ 2563) บา่ย
คณะมนุษยศาสตร์



ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล
151 วารุณี นิงคลี 176 อรุณ ชัยยินดีภมูิ
152 วาสนา เตวิทย์ 177 อญัชิษฐา สุขอยู่
153 วิรุจน์ บญุเลิศ 178 อาซียา อะนะฝร่ัง
154 ศรัณย์ สีดํา 179 อํานวย มูลมั่งค่ัง
155 ศรีรัตน์ ดวงบารมี 180 อรุชา จันทรานภาภรณ์
156 ศศิพิชชา เอราวัฒน์วรกลุ 181 กฤษณพร ธรรมปรีชา
157 ศิรินันท์ ศรีชมภู 182 กญัญารัตน์ ซีโฮ่
158 ศุภการ ภูจ่ิรเกษม 183 กานต์ธิดา อารีพิทักษ์
159 ศุภวิชญ์ จิ๋วพัฒนกลุ 184 กิ่งกมล แกว้ประทุม
160 สโรชา ณ ปลัด 185 กลุวดี เผือกผุด
161 สิรินุช เงาศรี 186 จันทิมา นนตระอดุร
162 สีขริน สิงโห 187 จารุณี จันทร์หอม
163 สุกญัญา ช่วยสุข 188 จินดานุวรรธน์ บํารุงเจริญสุข
164 สุทธิดา เร๊าะเน๊าะ 189 ชนิภรณ์ วิสิลา
165 สุทัสสา ทองชาลี 190 ณัฐปภสัร์ คงสมบติั
166 สุปราณี ภรัีตน์ 191 ดากานดา แสนโคตร
167 สุภาวดี บรรเทา 192 ไตรรัตน์ เรืองประชา
168 สุวารินทร์ ศิริบรีุ 193 ทรรศศิกา สุริยา
169 โสภณ แกว้พานิชย์ 194 นฤมล จันทร์แดง
170 หทัยทิพย์ หเูขียว 195 นาซูฮา สุริยะสุนทร
171 อติกานต์ ไชยานุพงศ์ 196 นิศาชล เชาวลิต
172 อนุธิดา จันบางสพาน 197 บณุยกร จันอบุล
173 อภวิัฒน์ ไมยวงษ์ 198 เปรมยุดา ตระกลูปิน่ทอง
174 อรจิรา เรืองชาญ 199 พงศ์ดิลก จินตมนูญธรรม
175 อรวิภา รุ่มโรย 200 พนิดา ฤกษ์ศรี

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 4  (วันที ่29 มกราคม และ 5 กุมภาพันธ์ 2563) บา่ย
คณะมนุษยศาสตร์



ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล
201 พิมพ์รฎา อณุฑะพา 226 พัชรนันท์ ชวนิตย์
202 ภาสกร ชาญจิราวดี 227 พัชรา ศุกลรัตน์
203 วรัญธร หวลถึง 228 รังสิมันต์ุ ซันเต๊ะ
204 วราภรณ์ อนิทร์ทรัพย์ 229 วรรณพร ทองประเสริฐ
205 วัลลี ประเสริฐการ 230 วรายุส์ กล่ินเกษร
206 วารีนา จันทร์ทอง 231 โสรยา วัชระพิสุทธิ์
207 วาสนา กล่ินหอม 232 อญัชลี ปอีาทิตย์
208 วิษากรณ์ ชัยภมูิ 233 อษัฎา เหมือนโพธิท์อง
209 ศศิวิมล จันทร์เครือ 234 ธนุส ทยาธรรม
210 ศิริพร กลมกระ 235 กรณัฏฐ์ ต้ังวรรณทรัพย์
211 ศิริพร จันทสร 236 กนกกร กลีบคํา
212 ศุภทัรา แสนสุข 237 กนิษฐรินทร์ ไพรสณฑ์
213 สิริปรูณ์ หงษ์ไทย 238 กมลชนก เพชรช่อ
214 สุพรรณี ซ่อนกล่ิน 239 กรกนก อนิต๊ะสาร
215 สุพัตรา เภสัชชา 240 กฤตยาณี มะวิญธร
216 เสรยเลียะ ตุ๊ช 241 กญัญาณัฐ สืบสาย
217 หทัยรัตน์ พุฒซ้อน 242 ขนิษฐา บญุเกดิ
218 อภริดี ศรีดาพันธ์ 243 จริยา เกษา
219 อรษา ศิริบญุคุณ 244 จิณณ์จุฑา ศรีสิงห์
220 เอราวัณ นําพา 245 จินตนา นาคนาวา
221 กนกวรรณ ชิงนวรรณ์ 246 จิราภรณ์ วงษ์บญุส่ง
222 จิณณพัต จิระปญ๎ญา 247 ชนายุส รุจีกลุ
223 ณัฐกานต์ ศิลประกอบ 248 ญาณพงศ์ อรรถมงคล
224 ธรรมนูญ อรุณเพ็ง 249 ณัฐฑิณี ศรีสังข์
225 ปณิตา แช่มวิไล 250 ณัฐพร ครุฑทอง

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 5  (วันที ่29 มกราคม และ 5 กุมภาพันธ์ 2563) บา่ย
คณะมนุษยศาสตร์



ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล
251 ณัฐวรินธร์ พุทธสิมมา 276 ภารดี ดาวศรี
252 ดาริน ปกึสันเทียะ 277 ยุวดี เกดิบรรดิษฐ
253 ธนภทัร ถิรเศรษฐนันท์ 278 รุ่งทิวา พรมบญุชู
254 ธัญญาภรณ์ ชัยจํา 279 วณิชชา อุ่นเรือน
255 ธัญนพ วิสุทธิธรรม 280 วรรณาพร เกตุกจิ
256 นงค์นุช ทุมทอง 281 วศิน ชิววัฒนานันท์
257 นิธิภทัร มีศิริ 282 วารินทร์ สร้อยจีบ
258 นุรมี ลามะ 283 วาสนา คนกล้า
259 บณัฑิตา สายวัน 284 วาสนา ทวีวรรณ
260 บษุบา ชูเสือหงึ 285 วิภาวรรณ ทาหว่างกนั
261 ปริษา เสวตะธนเดช 286 วีรยากรณ์ คล้ายมาลา
262 ปิน่จันทร์ ไกรทอง 287 ศศิมา สุวรรณศรี
263 พนิดา เจริญเขต 288 ศักด์ิชัย เสน่หา
264 พรรณวรท ไรเนอร์ 289 ศิรินทรา อุ้ยกิ้ม
265 พลอย สอนผิว 290 สกณุา สุขสมบรูณ์
266 พัชริดา พิมพา 291 สถาปต๎ย์ สายน้ําผ้ึง
267 พัชลักษณ์ จันทะมาตย์ 292 สถาพร ตุลานนท์
268 พิกลุแกว้ วิโสรัมย์ 293 สุกญัญา กองศรีนนท์
269 เพชร สกลุเอื้อ 294 สุนารี พาลี
270 เพ็ญประไพ หม่องสนธิ 295 สุปราณี ผ่องพูน
271 เพ็ญพร สิงหแ์กว้ 296 สุภาวดี ศรีมงคล
272 ภคัจิรา เกดิมีเงิน 297 สุริโย ประนิพลกรัง
273 ภคัชุดา ธนธัชธราธร 298 เสาวลักษณ์ เพชรอนิทร์
274 ภาณุพงศ์ เดชดวงจันทร์ 299 แสงเดือน สงครามศักด์ิ
275 ภานุวัฒน์ สิงหสุ์ริย์ 300 อติราช เจริญมรรค

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

คณะมนุษยศาสตร์
แถวที ่ 6  (วันที ่29 มกราคม และ 5 กุมภาพันธ์ 2563) บา่ย



ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล
301 อนงค์ มลรักษา 326 พนิดา ลีแสน
302 อรรถพล อาดํา 327 พัสทิยา เสาวดี
303 อริสรา เฟื้อนไหล 328 ภริูณัฐ มีสุวรรณ
304 อารยา พึ่งและ 329 เภริตา เกยีรตินักสู้
305 อํานาจ แซ่ฮอ 330 รุ่งนภา มุ่ยแกว้
306 อําภา เสียงวังเวง 331 ลักขณา บตุรกนัหา
307 กนกพร เพ็ชรประดิษฐ์ 332 ลัดดาว ชื่นบาน
308 กรวรรณ ศราวุฒิ 333 วรพจน์ น่วมทัต
309 กฤษดา สิงหคํ์า 334 วริทธิ ์สิงหกลุ
310 กญัญภทัร แกว้คูนอก 335 วรุณี วิทยานราธร
311 จณิสตา มินสาคร 336 วันทนีย์ ศิริวรรณ
312 จิณหจ์ุฑา จุลเสวก 337 พระมหาวิระ พรหมขจร
313 จิดาภา โกมลรุจิ 338 วิลาสินี ประชุมเหล็ก
314 จิรายุวัฒน์ กองเงิน 339 ศธิพร วันทอง
315 จุรีพร อนันต์รัตน์มณี 340 ศศิ เนาวรัตน์กลูชัย
316 ชญานันทน์ ทวีทอง 341 สมรัก รักการ
317 ชิษณุพงศ์ วัชรมาลีกลู 342 สรวิชญ์ ตันธรรมจาริก
318 ฐาปกร แทนคํา 343 สุนิสา สวนกลู
319 ณรรช หลักชัยกลุ 344 สุลลิตา สง่าเพ็ชร
320 ณัฐวรรณ ชาญพล 345 โสรญา แสงมาน
321 เทวี โสภาพร 346 อนุตตรีย์ วัชรคิรินทร์
322 นิรันดร์รักษ์ ปาทาน 347 อาทิตยา มั่งค่ัง
323 นุชจรี ศรีสมหวัง 348 อามีน เส็มเภอ
324 ปภพ ชุณหชัชวาล 349 กนกกาญจน์ ยศชัยพงศ์
325 ปองพล สมประสงค์ 350 ณัชชา ฝากไธสง

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 7  (วันที ่29 มกราคม และ 5 กุมภาพันธ์ 2563) บา่ย
คณะมนุษยศาสตร์



ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล
351 ศิวภรณ์ นําไทย 376 ปยิวรรณ วะริวงษ์
352 นันท์นภสั นิธิเมธธีรนนท์ 377 พนิดา อุ่นใจ
353 ขนิษฐา แม๊งทะโล 378 พรพรรณ พรมบตุร
354 กนกวรรณ โปอุา้ยเลา 379 พัชริน สหายลับ
355 กมลรัตน์ อคัรชาติ 380 พิพัฒน์ ผลกอง
356 กลุธิดา ดอนประจํา 381 พุธิตา เตมิยาจล
357 จารีย์ แซ่หล่ี 382 ไพโรจน์ มหาโชติ
358 จุตติมา สุขเกษม 383 ภทันะรินทร์ จารุวัชร์บญุศิริ
359 จุฬารัตน์ นุ้ยฉิม 384 ภทัรวดี ใจมีธรรมโกศล
360 ชวญาดา ธรธนาวรรธน์ 385 ภริูชญา มาสระคู
361 ฌิชัญญา มหศักด์ิฐานะ 386 เมธัส สายธัญญา
362 ณัฏฐพัชร ภคพลัฏฐ์ 387 เมธัส เอนกศรี
363 ณัฐนันท์ ชุมตรีนอก 388 ยศนันท์ จิวะเริงสวัสด์ิ
364 ณัฐวัฒน์ สง่ากร 389 ราตรี แสงพิทักษ์
365 ณิช พงศ์อมัพรไกวัล 390 ลินดา ศรีเสนา
366 ธัญจิรา แจ้งใจ 391 วรรณนิสา ขดภเูขียว
367 ธัญญารัตน์ แซ่เต๋ิน 392 วรรณลดา คําจุลฬา
368 ธีรกานต์ บญุทอง 393 วิศรุต ดวงจันทร์
369 ธีร์พิพัฒน์ ภูพ่ันธ์ 394 ศรัญญา กล่ินจันทร์
370 นราธิป โคตรธา 395 ศรัณยพาร์ ด้วงคงมนศรี
371 นววรรณ น้อยนวม 396 ศิวกร พลอยทรัพย์
372 นิชาภา ตรีทิพยภากลุ 397 สปน๎ ธเนศผาติสุข
373 นิษฐเนตร์ โรจนะวัชรากร 398 สรวิศ ปิน่มงคลกลุ
374 ปกติตา ยศฟุูงกลุ 399 สายสุนีย์ จิตรจุล
375 ปท๎มาภรณ์ ปท๎มะ 400 สิตา ปยิบวรชาติ

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 8  (วันที ่29 มกราคม และ 5 กุมภาพันธ์ 2563) บา่ย
คณะมนุษยศาสตร์



ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล
401 สุ แซ่จ๋าว 426 ธนพร นิธิวัฒนพงศ์
402 สุธีรา ดวงจินดา 427 นรินทร์ รัตนกจิสุนทร
403 สุพัตรา ถ้ําหนิ 428 บรมวุฒิ แซ่ยี่
404 สุภาวรรณ สัมนวนชี 429 ประเสริฐ เสริมสิทธิสิน
405 สุรพงษ์ วีระศิลปช์ัย 430 ปยิณัฐ หยิบจันทร์
406 อรนุช ยียง 431 พรรวี รพีวิวัฒน์
407 อจัฉรา จามีกรธารา 432 พิชํุตม์ ลํ้าเลิศ
408 อาภาศิริ พรสวรรค์คีรี 433 มัสยามาศ ชัยชนะกจิพงษ์
409 อารีรัตน์ แซ่ตุ่ง 434 ลลิดา ส่ี
410 อไุร ไพบลูย์ 435 ลลิตา ส่ี
411 ไอรินทร์ ธราโสภาพิพัตน์ 436 วศุ แซ่บา่ง
412 กนัตภณ แซ่ฝู 437 ศิริรัตน์ พางแพ่ง
413 ปยิะนุช บวัดี 438 ส้ม โปริสา
414 ลีลาวดี กลุยะคง 439 อรนภา สิงหราช
415 กชวรรณ แกว้ประเสริฐ 440 อญัชิสา แกว้ประเสริฐ
416 กนกวรรณ แซ่หล่ี 441 เอกพล มีเงินตรา
417 กรหทัย หตุะจินดา 442 คณพัฒน์ นิพัทธสัจก์
418 กฤตยา โจวพิทักษ์สกลุ 443 จุฑานันท์ ศาสตร์สุทธิศิลป์
419 กญัญาภคั แซ่ฮุย 444 ณัฐดนัย พัฒนาสูน
420 กําพล แดนไกวัลมาศ 445 นิราวรรณ บรรดา
421 เกวลี พีรวรรธนเมธาวี 446 ปาจรีย์ พูนเพชร
422 จันทรรัตน์ ธรณธรรมกลุ 447 เรณุกา เบีย้แกว้กระจ่าง
423 จันทิมา สุขุตมตันติ 448 ลภสัรดา รุ่งปภานันท์
424 จารุณี แซ่ไฉ 449 สุจีรา แสงวงศ์
425 จิรปรียา แซ่หลี 450 สุพิชิต จึงเฟื่องฟูศิลป์

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 9  (วันที ่29 มกราคม และ 5 กุมภาพันธ์ 2563) บา่ย
คณะมนุษยศาสตร์



ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล
451 กติกรสุภทัร สุภาพันกร 476 ธนาภา ยงบญุเกดิ
452 กนกทิพย์ คุณธีรประเสริฐ 477 ธรรมภณ เนกขัมม์
453 กรฌ์ณภทัรส์ จําปา 478 นพรัตน์ โซ๊ะประสิทธิ์
454 กฤตวัฒน์ สมบรูณ์ 479 นภาศรี สุวรรณโชติ
455 กฤษณุ เล้ายะรัตน์ 480 นราวิชญ์ อว้นลํ่า
456 กติติพร คํานึงเกยีรติวงศ์ 481 นรินทร์ จาตุรพิศานุกลู
457 กสุุมา เสือจุ้ย 482 นิภาวรรณ์ ศรีโพทอง
458 ไกรสร โพธิอ์าศัย 483 เบญจพร ทิพวัลย์
459 คุณธรรม ณ ตะกั่วทุง่ 484 ปรีดาพร ยอดดี
460 จารุชา เทพนิมิตร 485 ปานฤทัย เนียมรัตน์
461 จิดาภา ใจมิภกัด์ิ 486 พงษ์พัฒน์ คหนิทพงษ์
462 จินตนา วงษาชัย 487 พรทิพย์ ไร้ท์
463 จีรศักด์ิ มีสุขสบาย 488 พรพรหม ประยูรรุ่งสิริทวี
464 ชวนันท์ วิทิตธรรม 489 พิชญ์ สายะสิทธิ์
465 ซุฟยัน บงุา 490 พิทยารัตน์ กําลังรัมย์
466 ฐิติรัตน์ แสงเมล์ 491 พิมพ์ราวัน ใสขาว
467 ณปภชั วณิชคุปต์ 492 พิศุทธิ ์สายชู
468 ณภทัร กาญจนกลุ 493 พุทธิดา หล้าเพชร
469 ณัฐกาญจน์ หลีสิน 494 เพ็ญจันทร์ เพียรการ
470 ดรุณี ยุทธนานุกลู 495 มณฑา บหุงารัตน์
471 ดวงใจ เนียมคลํ้า 496 มนตระการ ภูเ่งิน
472 ทัศนีย์กร สิทธิสังข์ 497 มัชฌิมา มีจินดา
473 ธนภร พิมพ์ตัน 498 มาลีวรรณ ฮะเกม่
474 ธนภร ศิลาคุปต์ 499 มิ่งขวัญ กลุเทพ
475 ธนาธร ทัดศรี 500 รวีวรรณ ทะเวชรัมย์

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 10  (วันที ่29 มกราคม และ 5 กุมภาพันธ์ 2563) บา่ย
คณะมนุษยศาสตร์



ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล
501 รวีวรรณ ศิริขันแสง 526 กิ่งกาญจน์ นาคคง
502 รสสุคนธ์ โตประยูร 527 กลุริสา จ่าสูงเนิน
503 ระสะ คําเมือง 528 ขวัญฤดี หงษ์คํา
504 ฤกษ์ตะวัน วรรณสวาท 529 จินตนา เกษกลุ
505 วรวรรณ ธนสารจิระพงศ์ 530 จินตนา พ่อสาร
506 วราลี เสนางคนิกร 531 ณัฐวร แปนูซ่ือ
507 วัฒนา สีมันตะ 532 ณาลินนัจ ตะกรุดทอง
508 วิไลลักษณ์ ทองสง 533 ธนณ์พรรศด์ิ แกว้ประดิษฐ์พร
509 สิบตํารวจตรีวีรวุฒิ เหรียญมณี 534 นคร ปญ๎ญาวงค์
510 ศศิธร สังข์ช่วย 535 นราภรณ์ รักษานวล
511 ศิขรินทร์ ขามเทศทอง 536 นฤมล กจิจา
512 สงกรานต์ โคตรประทุม 537 นันท์นภสั คํามงคุณ
513 สุพัฒน์พงศ์ วรเวทวิชัย 538 นันธิดา เรืองฉาย
514 สุภาภรณ์ สิงหเ์พชร 539 ปนัสนันท์ พิมพ์วันวงศ์
515 สุมาลัย นาคอุ่น 540 ประนอม เวทนา
516 สูตรประวัติ มะศรีภมูิ์ 541 ประไพศรี ดํารงสิริวัฒนกลุ
517 อกนิษฐ์ นาคทอง 542 ปรารถนา ร่วมทวี
518 อภชัรา สิทธิต์รานนท์ 543 พรนภทั ใสเย็น
519 อรุชิดา จงสวัสด์ิ 544 พรพรรณ กลุศิริ
520 อฉัราภรณ์ ภกัวงษ์ทอง 545 พรพิมล พุ่มด้วง
521 อารยา ชวานนท์ 546 พัชร รุจิรานันท์
522 อนิทิรา ทองสอน 547 พัชรี ภตูาเพิด
523 อนิอร โกลาโซ 548 ภทัร์สุดา บรรดาศักด์ิ
524 ไอลดา นบนอบ 549 ภาวรรณ กรองทอง
525 กฤษฎา พวงนุ่น 550 มนต์ทิรา ไชยพันธ์

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 11  (วันที ่29 มกราคม และ 5 กุมภาพันธ์ 2563) บา่ย
คณะมนุษยศาสตร์



ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล
551 มนัสวี ราชคม 576 สฤษด์ิ ดงสิงห์
552 รจนา แกน่คํา 577 หทัยชนก เรืองเดช
553 รัชดาพร ฦาชา 578 อภษิฐา ดวงมณี
554 วิไลลักษณ์ บญุชู 579 อาทิมา นันทมิตร
555 ศรัญญา แจ้งมุข 580 อนิทิรา ยังใหผ้ล
556 ศุภณัฐ ทองดี 581 กติติมา อุ่นอนันต์
557 ศุภศจี เกาะกาเหนือ 582 รัตนา เกริกศักดาวงศ์
558 ศุภสิรา เกอืนสันเทียะ 583 วิลาสิรี มหนัตะกาสี
559 สายลม มาดขาว 584 ศักยะ ฤกษ์นิรันดร
560 สิรดา ชูประเสริฐ 585 สิริมา เจริญรัตน์
561 สิโรดม มณีแฮด 586 พระปญุธฤต อารีเอื้อ
562 สุจิตรา สุวรรณ 587 กมลพรรณ แกว้งาม
563 หทัยภทัร แกว้อําไพ 588 กญัญารัตน์ มณีใส
564 หนูริยา บบูา่กา 589 ขนิษฐา ประโยชน์มี
565 อรัญญา จันทร์ศรี 590 ขวัญชนก บอ่แกว้
566 อฐัากร เพ็ชรเพ็ง 591 เฉลิมชัย โพธิสาน
567 อสัมา อาจหาญ 592 ณฐมน แสงโน
568 เอวาริน เลน 593 ดาวรวี พันธวาศิษฎ์
569 กญัภร พงศ์สุทธิกลุ 594 ถิระคุณ ภเูรือหงษ์
570 กลัยา เกดิแกว้งาม 595 ธนพรรณ ศรีเทพ
571 ฉันท์ชนิต ศรีจันทรนนท์ 596 ธัญชนก อรุณรุ่งนิวัฒน์
572 ชินวัจน์ แสงองัศุมาลี 597 ธิดารัตน์ เรือนบตุร
573 ณฐากฤต เกตุทอง 598 ธีรวัฒน์ สงวนวิทย์
574 ผกาวดี สียอด 599 นเรศ โคตรชมภู
575 พีรณัฐ ขวัญบรีุ 600 นฤมล ศรีพรหมมา

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

คณะมนุษยศาสตร์
แถวที ่ 12  (วันที ่29 มกราคม และ 5 กุมภาพันธ์ 2563) บา่ย



ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล
601 น้ําฝน พลเมือง 626 อชิตพล ฟินด้ี
602 นุสบา แซ่ล้ิม 627 อรรณพ แตนผักแว่น
603 นุสรา แดงอบุล 628 อรรถพล อภธิรรมวาจา
604 ประพิมพ์วรรณ พรหมสุภา 629 กรองทอง โอทอง
605 ปริชาติ จันอบุล 630 กาญจนา อนุพันธุ์
606 ปรียา หวังแจ่ม 631 ชัยวัฒน์ แกว้น้อย
607 เปรม วินทะไชย 632 ณัฐชยาธรณ์ อนุวารีพงษ์
608 พร นวลศรี 633 ดาลิน ปรุาโส
609 พิทักษ์ ปฐมกาลวิวรณ์ 634 ทวี ดอยไพรสณท์
610 ภคัวลัญชญ์ ผาดเรือง 635 ธนวรรณ ภูม่ะณี
611 ภาวิณี จันทร์สวัสด์ิ 636 ธนัญญา รงค์ทอง
612 มลฤดี นันทะเสน 637 ธเนศ ชัยศิริ
613 เมธาวี หยิ่ม 638 ธมนวรรณ จินต์จีรา
614 รุจิรา กาญจนพรหม 639 ธัญวรัตน์ เพียรพนัสสัก
615 วชิราภรณ์ มินมาศ 640 นันท์ลภสั ธนังเจริญโรจน์
616 วรฎา มีฉิม 641 ปรารถนา แสงอาทิตย์อทุัย
617 วโรดม วังขนาย 642 ปวีณ์กร สุวรรณฤทธิ์
618 วันวิสา วิบลูย์ศิลป์ 643 ปญ๎ชิกา รัชฎาศิริ
619 ศิริรัตน์ ส่วงเมา 644 ปิน่อนงค์ บญุเนียม
620 ศุภกาญจน์ เส้งทับ 645 ปยิดา แสนอนิทร์
621 สิรินันลดา ภริตานนท์ 646 พัชราภรณ์ สําเภาทอง
622 สุภารัตน์ ประชุมสงค์ 647 พิชชากร บญุน้อย
623 สุภาวดี ศรีระศาสตร์ 648 พิชญา บญุน้อย
624 สุภาวรรณ์ จันทร์แดง 649 พีรยา ชูรักษา
625 เสาวลักษณ์ แซ่โง้ว 650 ภทัรนันท์ หนูแปนู

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 13  (วันที ่29 มกราคม และ 5 กุมภาพันธ์ 2563) บา่ย
คณะมนุษยศาสตร์



ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล
651 ภาวดี สมกําลัง 676 วริศา กติติคุณเสรี
652 ภาวิณี บญุทัน 677 ศิริพร เกดิทรัพย์
653 มาลินี มณีดํา 678 จินดารัตน์ ชนชนะชัย
654 มาลีนา พันธะสา 679 ภาสกร ศรีบญุหลง
655 มุทิตา สุนทรัตต์ 680 ตรีทเศศ ทรงจินดา
656 มูฮัมหมัด มามุ 681 ธนพร พูลทรัพย์
657 รัตนา สารีบตุร 682 นพดล เทศถมทรัพย์
658 วรยุทธ วิริยศึกษาธรรม 683 นันทวรรณ ตามกลาง
659 วรศิณี ปวุนภเูขียว 684 พีรยจันทร์ น้อยใจบญุ
660 วศิน กานต์จารุรัตน์ 685 มารี พรบญุเล้ียง
661 ศิรินภรณ์ ศรีพนา 686 ยลองัคนา คําปลิว
662 ศิริลักษณ์ คุณมาก 687 เล่ือง ภทัรนาคเรือง
663 ศิวณัฐ จินดาวัฒน์ 688 หฤทัย จันทนา
664 สุกญัญา ทองดีนุ้ย 689 นฤมล พรมรักษ์
665 สุธิชา ทรงศิริ 690 ประทินทิพย์ กรวิรัตน์
666 สุพัฒน์ พลทองมาก 691 พนิดา ทองแท่ง
667 อริย์ธัช วัชระพงษ์ตระกลู 692 พรพิมล สัตยาพิทักษ์กลุ
668 อซัฮาน วาโด 693 รุจิรา ศรีมโนปณิธาน
669 ฮันนาน รอดิง 694 วรรณวิษา ปลูกชาลี
670 กรชนก ออกลกจิ 695 อณัศยา คําไวโย
671 ฐาปนี ทัศนา 696 ชุมพล ลีลาเธียร
672 ณัชชา เลาะพึ่ง 697 ธวัชชัย ชัยชนะกจิพงษ์
673 นุสบา ยูนุช 698 นริสรา บญุชูกศุล
674 พรนัชชา ช้างมณี 699 ไพลิน แซ่ต้ัง
675 วรัญญา ล้ีวิทยา 700 เยาวลักษณ์ จะแซ

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 14  (วันที ่29 มกราคม และ 5 กุมภาพันธ์ 2563) บา่ย
คณะมนุษยศาสตร์



ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล
701 วไลพร อาจารีวัฒนา 726 เกยีรติภมูิ อทิธิพัฒน์พลากร
702 สุพรทิพย์ วัดพงพี 727 จิดาภา สําเภานนท์
703 กมลชนก จุลโสภณ 728 จิรเดช หมั่นดี
704 กมลรัตน์ จันทร์ศรีษร 729 จิรายุส บญุชม
705 จุฑามาศ งามวิเศษชัยกลุ 730 จุฑาภรณ์ สวนกลู
706 ชวนันท์ สันติวัฒนวรกลุ 731 เจนจิรา ประดับผล
707 ธนพล ปาลีวงศ์ 732 ชณัฏฐพร กมลสาร
708 ธัญยธรณ์ อนิทร์ยิ้ม 733 ซําลา หลีมานัน
709 บญุญฤทธิ ์เขตนิมิตร 734 ฐานวีร์ ถิรเมธีวุฒิกรกลุ
710 ปริวรรต โพธิแ์พทย์ 735 ฐิติวัลด์ุ รุ่งสกลุ
711 พงษ์ศธรณ์ สิมมาเต่า 736 ณัฐดนัย เดชมา
712 พรเพ็ญ มานะพรไพบลูย์ 737 ณัฐพงศ์ สังข์สม
713 ไลลา และโวหาร 738 ดารัตน์ ปรีดาภรัิตน์
714 สมิตา เล็กอุ่น 739 ตุลา ศรีสุระพงษ์
715 อติกานต์ กติิธีระกลุ 740 ทศพล วังชากร
716 อภญิญา วิลัยวัฒนา 741 ธนากรณ์ พรหมมาส
717 กชามาส เมฆฉาย 742 ธนาพร อดุมลาภ
718 กมลเลิศ วรนาม 743 ธันยอณัณ์ คงผอม
719 กฤษฎา วิศิษฎสิ์น 744 ธีรนาฎ จารุวาทิน
720 กวิน ทีรั่กษ์ 745 นปภา นันท์โภคินกลุ
721 กอ้งเกยีรติ วุฒินาม 746 นัสร่ีย์ โมหะหมัดรักษาผล
722 กติติภทัร บญุมา 747 เบลลลิล มะลิเงิน
723 กลิุสรา แดนดํารงสิน 748 ประภาพร สุวรรณเลิศ
724 เกสรา ชวะณิชย์ 749 ปยิรัตน์ ฤกษ์พิบลูย์
725 เกยีรติภมูิ เกยีรติสุภาพพงษ์ 750 ปยิะรัช แกน่แกว้

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 15  (วันที ่29 มกราคม และ 5 กุมภาพันธ์ 2563) บา่ย
คณะมนุษยศาสตร์



ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล
751 ปยิะรัตน์ สิกะคาร 776 ศิริลักษณ์ จรทะผา
752 สิบตํารวจโทพรช ชื่นชูกล่ิน 777 ศิวารักษ์ แพงโพธิ์
753 พลอย พวงแกว้ 778 สิราวรรณ งอนภเูขียว
754 พลอยไพลิน ฤทธิค่อม 779 สิริวัฑ สุกรี
755 พัชรา บญุประกอบ 780 อนงค์ มะนูรีม
756 พัชรี ฤทธิเ์ต็ม 781 อภญิญา สามารถกลุ
757 พัดชา กอ้นทองคํา 782 อริสา วิเศษกลุ
758 ฟาตอนะห ์บนิฮายีอาแว 783 อจัฉรา ศรีสังขจร
759 ภณินี วิมะลิน 784 อจัฉริยา อาจสันเทียะ
760 ภทัธิรา สีนุ่นขาว 785 อฟัฟ๎นดี ดือราแม
761 ภานุวัตร์ นางวงษ์ 786 อานนท์ ขําสุข
762 ภาสินี นาเจริญ 787 อารียา ยาโงะ
763 ภมูิพัฒน์ ชยุดาถิรทรัพย์ 788 อศิราภรณ์ ปท๎ทุม
764 ภวูสิษฐ์ จิราพรเลิศนิธิ 789 กรณิศ ยิ่งเชิดสุข
765 ยุวดี ชามนตรี 790 กติติญาภรณ์ คําใส
766 ลักษณ์ ผิวนวล 791 กติติยาพร วงศ์สามารถ
767 ลักษณ์ลาวัลย์ สรรไพโรจน์ 792 กลุธิดา คุณประเสริฐ
768 วณิชยา เพ็งจันทร์ 793 เกรียงศักด์ิ เชื้ออนิทร์
769 วรนิษฐ์ ศักด์ิฤทธิชัย 794 คณาวุฒิ อริยะภคอร
770 วรากร พวงจันทร์ 795 ว่าทีร้่อยตรีหญิงชนิษฎา พิมพรม
771 วรากรณ์ ถาวร 796 โชติกา ศรีบญุลือ
772 วารุณี สารคะณา 797 ซัสวาณี มะลี
773 ศรัณยา สอนสุภาพ 798 ณัฐภทัร สุภารัตน์
774 ศศิวรรณ พวงเนตร 799 ตวงรัตน์ รักซ้อน
775 ศิริพร เลาหศิริ 800 ทัศนีย์ แทบทาม

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 16  (วันที ่29 มกราคม และ 5 กุมภาพันธ์ 2563) บา่ย
คณะมนุษยศาสตร์



ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล
801 ธวัชชัย คําแสนราช 826 ศศิมา เมินธนู
802 ธิดากร น้อยสงวน 827 ศิริกลัญา แวงมั่ง
803 นรบดี สุวรรณโมสิ ศุภมัสดุวรกลุ 828 ศิริพร องัคเรืองรัตนา
804 นฤมล ขวัญชุม 829 สรัช เหล่ียมวานิช
805 นิพนธ์ ล้ิมไพบลูย์ 830 สิริวิภา โชติรักษ์
806 ปอถัก คําเหยียด 831 สิริอาภา ราชนาคํา
807 ปานตะวัน แกว้ยอดยาดี 832 สุกญัญา วัฒนา
808 ปาริฉัตร เดชแกว้ 833 สุทิศา นาราศรี
809 ปาริชาติ มิดํา 834 สุนิสา บญุพินิจ
810 ปยิะวดี แสสลับ 835 สุภาพร มาละปท๎ธิ
811 ผาสุข พราหมเทพ 836 สุภาพร สีวันนา
812 พงศ์พัชรา จําเนียรศรี 837 สุภารัตน์ บญุมา
813 พชรพงษ์ ศรีทอง 838 หฤทัย อนิทรวิชะ
814 พรชุดา สีเล่ือม 839 อภชิาติ แน่นอดุร
815 พิชญ์ชานันท์ ล้ิมกลุ 840 อาทิตยา เพ็ชรสุก
816 เพ็ญสินี ตุ้มนิลกาล 841 อาอเีซาะ หะมะ
817 รัชนก บญุพรม 842 ชยณัฐ สันติสงวนศักด์ิ
818 ลลินา รสหอม 843 ณัฐรินีย์ บริบลูย์
819 วรชัย พันธวงศ์ 844 ณัฐวุฒิ โพธิบ์าง
820 วรรณภา พงษ์ธนู 845 นันทวัฒน์ โพธิบ์าง
821 วรรณิสา งามเจริญ 846 นิธิว์ดี เจดีย์ถา
822 วาสนา เสวรันต์ 847 จ่าเอกปองณัฐ พูลสวัสด์ิ
823 วิชญา คัทเนตร 848 พัสตร์รดา กวยทอง
824 วิชิต สุขสันติกลู 849 ภานุวัฒน์ พลมาศ
825 วิศรุท มะคะวรรณ 850 มลธิกา บญุเกล้ียง

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 17  (วันที ่29 มกราคม และ 5 กุมภาพันธ์ 2563) บา่ย
คณะมนุษยศาสตร์



ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล
851 ราชวัฒน์ อนุชาติวรกลุ 876 เจนจิรา ยะฝา
852 ลักษมี เพ็ชรขํา 877 ณฤดี รัตนะรัตน์
853 พระวราวุธ แสนคูณ 878 ณัฐชัย พรรณนิยม
854 ศิริพร พิลาชัย 879 ณัฐพล รวยดี
855 สไลลา มูฮําหมัด 880 ณัฐมนต์ ดอนประสิทธิ์
856 สุนิษา แซ่อึ้ง 881 ตรีทิพยนิภา อดิภาภทัร
857 สุพลตรี น้ําดอกไม้ 882 ทองคํา รุ่งเรือง
858 ศุภฤกษ์ วิทยาภาเลิศ 883 ทัดชา เชิดผล
859 พลภทัร ปานขาว 884 ทัศนา สันติ
860 วรรณวิสา กออนันตกลุ 885 ธนภรณ์ สุ่มคอย
861 พระมหานิพ์พิชน์ อนันตกจิโสภณ 886 ธนวัต เอยีดศรี
862 ศุภวรรณ คล่องดําเนินกจิ 887 ธนุชิต กาบสร้อย
863 ศุภศักด์ิ อย่าลืมญาติ 888 ธมลวรรณ ทองบอ่
864 กญัญา ดาราไกร 889 ธัญชนก ฉ่ําตากอ้ง
865 กณัฐิกา บรูณารมย์ 890 ธีราพร คงหาญ
866 เกรียงไกร สร้อยเพชร 891 นพรัตน์ นาเมืองรักษ์
867 เกษศิรินทร์ จดฟูา 892 นลินทิพย์ เจตน์จรุงกจิ
868 ขวัญฤดี แกว้ศรีมล 893 นาริน งอยกดุจิก
869 คสิณา สุดแน่น 894 เบญ็จพร ภธูนะกลู
870 จันทร์จิรา สุขสวัสด์ิ 895 ประภาพร สุนทรเอกจิต
871 จารุณี เยสอ 896 ปรียาภรณ์ ชัชวาลย์
872 จิตติมา อาจแกว้ 897 ปวีณ ยอดสุทธิ
873 จิรนันท์ สิงหคํ์าจันทร์ 898 เปมิกา ดาวพราย
874 จ่าอากาศโทจิรพงศ์ แสงแกว้ 899 ฝนทิพย์ ทีพ่ึ่ง
875 จุฑามาศ ผูกพันธ์ 900 พชร วรรณชยฉัตร

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

คณะมนุษยศาสตร์
แถวที ่ 18  (วันที ่29 มกราคม และ 5 กุมภาพันธ์ 2563) บา่ย



ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล
901 พรพรหม ไชยมาตย์ 926 สุกญัญา ตุลยาวินิจกลุ
902 พรรณทวี ชัยทองคํา 927 สุชาดา สุขผล
903 พริมธพัทต์ จริยานพิวาทย์ 928 โสปรีดา ศุภรัตน์
904 พิมพ์ชนก ปติะคง 929 อธิชา ธรรมนิโรจน์
905 พุทธชาติ กงบนิ 930 อนุวัฒน์ สหทองไทย
906 เพ็ญรักษ์ รัตนวร 931 อมรชัย แสงรักษาวงษ์
907 เพินพัตรา ชูเวชะ 932 อริสรา พลชนะ
908 ภรณ์ทิพย์ ศรีวิเศษ 933 อลิสา จิตอาจ
909 ภทัริน แพงทรัพย์ 934 อคัรพล เรียนเวช
910 ภญิโญ รัตนบรีุ 935 อจัฉรา มูลตรี
911 มามะอสัรี เจ๊ะอามะ 936 อมัพวรรณ กรุงแกว้
912 มาลัย แสนยาเจริญกลุ 937 อาจรีย์ ชณิชา
913 เมธินี ว่องไว 938 กฤษณา นนพละ
914 ยุวดี ประจําเมือง 939 กญัญาพัชร ด้วงสา
915 รัชนีพร วันคํา 940 กิ่งแกว้ เทียนเลียว
916 ลักษมี รัตนโชติ 941 กติต์รวี อคัรกมลฐิติโชติ
917 ลีลาวดี รอมลี 942 เกตุฤดี จันทร์สุนีย์
918 วรพจน์ เลิศจันทราภกัด์ิดี 943 เกศราวรรณ์ ใจกล้า
919 วรรัตน์ พลมา 944 เขตรัฐ ปอูงเขตร์
920 วราภรณ์ ประชุมสงค์ 945 จริยา ฤาชา
921 วารี แซ่ต้ัง 946 จันทิมา วงษ์ญาติ
922 วิมลศิริ เอื้อสิทธิพรชัย 947 จุฑาภรณ์ จําปามูล
923 วิสูตร ราขุณี 948 ชลิดตา เรืองรุ่ง
924 ศิริผกา ศรีสุภา 949 โชติกา พิมพุฒิ
925 สมลักษณ์ ตรงตามคํา 950 ณรงค์ หงษ์ทอง

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 19  (วันที ่29 มกราคม และ 5 กุมภาพันธ์ 2563) บา่ย
คณะมนุษยศาสตร์



ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล
951 ณฤตกมล เพชรสุวรรณ 976 อรทัย ต้นสกลุ
952 ดวงกมล จันทร์สิริพงศ์ 977 อาภาพร ตันสมบญุ
953 ธเนศพล หมายสิน 978 อามานี มิง
954 ธีระศักด์ิ ไชยสัตย์ 979 เออ้เออ้เมา 
955 นครินทร์ ชัยมาตร์ 980 จุฑามาศ จันทร์ปล่ัง
956 นันท์นภสั นพแกว้ 981 วรกาญจน์ ราศรี
957 นันทพร ศรีวนารัตน์ 982 กฤษณา ปานจันทร์
958 เบญจมาภรณ์ เกตุนธี 983 คนธรส วิชุมา
959 ปภาภสัสร์ หากวี 984 จันทนา ดินแดง
960 ปาลิไลยก ์ณรงค์พิทักษ์กลุ 985 จิรนันท์ จันทรมนตรี
961 ปยิะพร บญุกาวิน 986 จีราวรรณ สามล
962 พิรัญญา หล่มระลึก 987 นันทิชา ศรีลัย
963 ภรินดา ภคูลัง 988 บณัฑิตา ชนะโรจน์เจริญ
964 มนัสพล มาดะมัน 989 ปรีญาพร แพงศรี
965 เยาวลักษณ์ รุ่งโรจน์วัฒนศิริ 990 วงศ์เดือน คุณารูป
966 ราตรี พรใหม่ 991 อจัฉรา มาทาจันทึก
967 ลักขณา เจริญวรการ 992 กนกวรรณ บางเมือง
968 วิมล เมฆลอย 993 ฉกาจ จรรโลงศิลป
969 วิยดา วรรณิสร 994 ชนากานต์ พงศ์พิทักษ์ดํารง
970 พระสมชาย มะลิซ้อน 995 ณัฐนันท์ พันธ์แสง
971 สุพรรณี อุ่นวงศ์ 996 ทีปกร เย็นอยู่
972 สุภาพ ถาวรโรจน์เสถียร 997 ธัญญาพร นวจองพันธ์
973 สุภาวดี ลิพันธ์ 998 พรวดี เพียวมือ
974 พระมหาสุเมธ สวยรูป 999 พิมพ์วลัญช์ เกตุพิมล
975 สุวรรณี สุขเหล่ือง 1000 ภกัดี อยู่ลือ

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 20  (วันที ่29 มกราคม และ 5 กุมภาพันธ์ 2563) บา่ย
คณะมนุษยศาสตร์



ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล
1001 รัชนี แซ่จื้อ 1026 วารุณี รูมิง
1002 ลัดดาวัลย์ คุณทรัพย์เจริญ 1027 ซูใฮนี มะแซ
1003 วรกานต์ ไชยพงษ์ 1028 รวิชา สกลุศรี
1004 วรรณเพ็ญ อําพันสุวรรณ 1029 วันชนะ จิรปติีกลุ
1005 วรรณา แซ่จัง 1030 ณัฐวุฒิ พูลประสิทธิ์
1006 อาเซียง แซ่ลี 1031 จิรัฐฏกิาล เทพนรินทร์
1007 กมลชนก จิวเหยียน 1032 ญาณัจฉรา จันทร์ด้วง
1008 จิรายุทธ โพธิเ์กษม 1033 โกศล แกว้เฉลิม
1009 เจนจิรา อรุณวราภา 1034 วันดี กาหรีมการ
1010 ชนาธินาถ วิเศษชาติ 1035 ดนัยษ์พัฒญ์ เชียรธานรักษ์
1011 ฐิตามินทร์ บตุรา 1036 ภธูิป โชติดิลก    
1012 ฐิติกฤช จังภทัรกลุ 1037 ฐานิสรา วุน่พาณิชย์    
1013 ทวีคูณ โคมินทร์ 1038 ไชยฤทธิ ์สิริฤทธิภกัดี    
1014 ธัญญารัตน์ มะหมัด 1039 ภมูิพัฒน์ วิถีพัฒน์    
1015 เบญจวรรณ ศิรินาถ 1040 อรอมุา แซ่ล้ิม   
1016 พิมพ์พิชชา ธนศิริพงศ์ 1041 ตระหนักจิตต ทองมี    
1017 รัติยากร หอระคุณ 1042 ศุทธินี จินตตานนท์   
1018 ศิริลักษณ์ ยามงคล 1043 ดวงใจ บญุอาจ   
1019 สัภยา เนินกลาง 1044 วดี โพธิพันธ์    
1020 อภสิิทธิ ์เครือวัลย์ 1045 พระสมพร ไชยโย    
1021 อนันา วอทอง 1046 พรศักด์ิ เจียมภกัดี   
1022 วรรณรัตน์ รุ่งเจริญรวยยิ่ง 1047 ณัฐชา ขุนนาแดง    
1023 สุรชัย แทนคํา 1048 ฐานพัฒน์ อทิธิพลวาณิช   
1024 สุรีย์พร ร่างเล็ก 1049 กานดา ต้ังปรมัตถ์สกลุ   
1025 ประกายดาว มงคลเลิศชีวิน 1050 บษุรีย์ จาแคล่วคล่อง   

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 21  (วันที ่29 มกราคม และ 5 กุมภาพันธ์ 2563) บา่ย
คณะมนุษยศาสตร์



ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล
1051 ภควัต ว่องไวยุทธ์    1076
1052 ศิโรตม์ แสงศรี   1077
1053 ขนิษฐา บญุทา   1078
1054 ศิวาวุฒม์ ชัยเชาวรินทร์    1079
1055 พรอนงค์ หนูนิล   1080
1056 อภญิญา ทองหล่อ    1081
1057 ประกายแกว้ ตูมต้ัง 1082
1058 1083
1059 1084
1060 1085
1061 1086
1062 1087
1063 1088
1064 1089
1065 1090
1066 1091
1067 1092
1068 1093
1069 1094
1070 1095
1071 1096
1072 1097
1073 1098
1074 1099
1075 1100

เต็ม      6     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 22  (วันที ่29 มกราคม และ 5 กุมภาพันธ์ 2563) บา่ย
คณะมนุษยศาสตร์


