
นางสาวกญัชลิกา ทองอยู่

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล
1 รักพงศ์ มุณีแนม 26 วรายุทธ อโอยางิ
2 สันติภาพ เพ็ญสมบูรณ์ 27 อัตถากร หะยีอาแว
3 รมย์รวินท์ ทัดเทียมรมย์ 28 สโรชา ฤทธิรณสกุล
4 คัทธริน บัค 29 ปาณิสรา วิชชุประภา
5 ปราณี แสงจันทร์ 30 นารีรัตน์ บุญครอง
6 ยีน แบร์ร่ี เรดมอน 31 สุพรรณิกา อ่อนสี
7 เจมส์ ลอเรนซ์ มัลคิน 32 จิตติพงษ์ ศรีคร่่า
8 ธีรกานต์ สมสูงเนิน 33 รุ่งทิวา บุญพรม
9 สุมิตร เชอหมื่อ 34 สุพัตรา ศรีนวกุล
10 นพณัฐ เลิศสุทธิผล 35 สุวนันท์ นิลเต็ม
11 มินตรา สอนบุญชู 36 นลินี ยศไพบูลย์
12 สุธี สิงห์พานุกูล 37 ศิริเพ็ญ คงจันทร์ 
13 เทอดศักด์ิ ไป่จันทึก 38 นุชนารถ ใจสุกใส
14 ณชาภา เลิศสุทธิอาภา 39 มาร์คเคอร์ บราวน์
15 ธีรัชฌา ไพบูลย์ 40 แมทธิว ลอยด์ เมิร์ท 
16 รณชิต มณีกรรณ์ 41 เจสัน เดวิด อาลาวี 
17 ธีวรา ธีรภาพขจรเดช 42 ศิริพร พุ่มพวง
18 คณธัช คุณเศรษฐ 43 อะฟีฟ แวอาลี
19 แจ็คกี้ เปคเกอร์ 44 เควิน ชาร์ลส์ ลูวิส
20 ทิโมที ลีโอนารด์ เกเลเฮอ 45 นัฏฐ์ปภัสร์ พยุงสกุล
21 พิมพ์วิภา สิรัมย์ 46 นัน วิน ปา 
22 พิเศษ สหชัยรุ่งเรือง 47 ตรีญา เย็นประสิทธิ์
23 จณิสตา สุนทรสุทธิวัตร 48 ปุณยพร ฉันทวรลักษณ์ 
24 อุษา โตสุนัน 49 อุษมา มะเล็ง
25 ถิรนันท์ แซ่เฮง 50 กุรซีย์ จิตราธนวัฒน์

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 1  (วันที ่14 และ 21 มีนำคม 2562) บำ่ย 
คณะมนุษยศำสตร์



นางปิยนาฎ  เจริญมิน

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล
51 วนิดา พรจันทึก 76 กฤชชัย มีทิม
52 นิอร สารวงค์ 77 กันต์ชานนท์ ขาวดา
53 จันทร์จิรา สายสุวรรณ 78 เกษศิรินทร์ ชุติธรรมาวัฒน์
54 คาพิล ดายา 79 จารีนา ขยันควร
55 อัญจิมา ตันศิริ 80 จารุณี ขจรกล่ิน
56 แอดลีน จอย เอสเกร้า มานองโด 81 จารุวรินทร์ ปรีชาไพจิตร
57 ปิยาณี พรมเลิศ 82 จิตสุภัค ตันติเกษตรกิจ
58 ฐิตาภรณ์ วงค์กลางสีหาพล 83 จิรัชยา สุทธิอาจ
59 โยษิตา ชนะคช 84 จีรพรรณ กุณาวงค์
60 ดีน ศิรินทุเศรษฐ์ 85 ชญาธนุส ศรทัตต์
61 กิตติพงษ์ สมหวัง 86 ชญาภา นิ่มปาน
62 ลูอิส มาร์ติน บราว์น 87 ชฎาภรณ์ เจ้ยจู
63 นฤดล กาญจนวัฒน์ 88 ชนัญชิฎา อติยศขจร
64 เพียร์-เฮนร่ี นิโคลัส 89 สิบโทหญิงชนิศา มาภักดี
65 วอง ฮอย มัน 90 ชนิสรา หุตางกูร
66 เบนจามิน เจมส์ เมอร์ฟี่ 91 ชยพล แสงสว่างวัฒนะ
67 ณัฏฐพัชร์ หลิว 92 ชยาภรณ์ ใจกล้า
68 อชิรญา สระแก้ว 93 ชลิดา สังฆศรี
69 อมิตา ขันธสิทธิ์ 94 ชาลินี ล้ิมทรัพย์
70 ดารินทร์ รัตนรังสรรค์ 95 ณัฐธิมา นิลยกานนท์
71 ขัติยา บีรู 96 ดาริณี มาเจริญ
72 โมซูนโมลา โอลูวาเคมี บัคคาเร 97 ทรงอักษร ปัญญาเฉียบ
73 ทัศบี ทับอุไร 98 ทศพร ไสยกิจ
74 กุลณัฐ ณพัฒน์ภูริเดช 99 ทัชชกร กิจเจริญ
75 กมลชนก บริบูรณ์ 100 ทินกร พงศ์พิทักษ์

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 2  (วันที ่14 และ 21 มีนำคม 2562) บำ่ย 
คณะมนุษยศำสตร์



นางสาวสุพาภรณ์  แสนใจ

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล
101 ทิวากร เมืองจันทร์ 126 พิชญ์ชาภัทร แซ่ซ่ัน
102 ธนาธิป อภิวัฒนาภา 127 พิมพ์ณดา รวมล่าภา
103 ธิฐิพร แก้วพล 128 พิมพ์พิมุกต์ อินทรรักษา
104 ธิติวุฒิ จิตโกศลวณิชย์ 129 พิรชัช จันด่า
105 นงค์ลักษณ์ หมิ่งทอง 130 พิศนา พืชผล
106 นพรัตน์ ลีฬหาทร 131 เพ็ญจันทร์ เจริญสุข
107 นเรศ แสงสุข 132 เพ็ญสินี เฟื่องฟูวงศ์รัตน์
108 น้่าตาล เทพพิพัฒน์ 133 ภณ เสนาจันทร์
109 นิติ ไครหอม 134 มณีรัตน์ นิยมพงษ์
110 ปนัดดา ศักด์ิแสง 135 มนัสชนก สมสุขเจริญ
111 ปพนธีร์ จุลธีระ 136 มาตา สัตยธาดากูล
112 ประภาณ โล 137 รชยา คงเติมสิน
113 ปรางทิพย์ ทิพย์มโนสิงห์ 138 รณยศ สุวรรณรัตน์
114 ปวริศา กิจประสพ 139 รังสิมันต์ ถุงเสน
115 ปวีณา ค่ามูล 140 รัชชานนท์ ยอดดี
116 ปวีณา พรหมบุตร 141 รัฐเขตต์ เศรษฐศักด์ิ
117 ปาจรีย์ เจ๊ะโส๊ะ 142 รุจยา ต้ังศิริวัฒนกุล
118 พชรกมล ทองรินทร์ 143 วชิรวิชญ์ สมบัติพัทธวงษ์
119 พชรณัฏฐ์ ศิริฤกษ์รัตนา 144 วรรณวิสาข์ เกล้ียงช่วย
120 พรทิพย์ สุขสบาย 145 วรรณิสา แซ่มะ
121 พรหมภิษฐ์ พงศ์โสฬส 146 วลิลภัคร ศิริสุนทร
122 พอเพียง ภูพันเทิง 147 วิสารท์ ตระกูลรังสิ    
123 พัชญ์ธมณฐ์ นวลจันทร์ 148 จ่าเอกวุฒินันท์ วิงกระโทก
124 พัชรธร ศิริรัตน์ 149 ศรัณยา ทองเพ็ง
125 พัทธนันท์ สุขม่วง 150 ศิฐิณี กุลวิวัฒน์

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

คณะมนุษยศำสตร์
แถวที ่ 3  (วันที ่14 และ 21 มีนำคม 2562) บำ่ย 



นางสาวนันทิชา  รอดไทย

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล
151 สกนธ์ศักด์ิ มักพิมล 176 ไอศุรีย์ ปัททุม
152 จ่าเอกหญิงสร้อยทอง คงนุ้ย 177 กมนทรรศน์ หนูเกิด
153 สายฝน แมคลินดอน 178 งามเนตร นาคภู่
154 สิรินดา ไทรวัฒนา 179 จตุพล จิบหนองแวง
155 สิรินดา นากานุมา 180 จันทรา มะยมทอง
156 สิริมน เกิดพันธุ์ 181 จิตราภรณ์ มงคลอายุวัฒน์
157 สุธิดา แสงจันทร์ 182 จิราวรรณ แซ่เฮง
158 สุพรรณีย์ เทียมขุนทด 183 ชฎาพร สุวรรณผ่อง
159 สุเพ็ญ สัมฤทธิ์วงศ์ 184 ญาดา ศิริ
160 สุภิญ สมประดีกุล 185 ณัฐชยากร วีระสวัสด์ิ
161 สุมาลี ค่าสว่าง 186 ณีรนุช กลับขาว
162 สุรณี แซ่หล่ี 187 ดวงฤทัย วันค่า
163 สุรสิทธิ์ แสนค่า 188 ต่วนอัศมีรา สะบูโด
164 สุรัญญา ทิพโอสถ 189 ทรงสิทธิ์ ค่าพันธ์
165 สุรัตน์ มณีจันสุข 190 ทิพวรรณ เครือโสม
166 สุวนันท์ หอมชื่น 191 ธัญวรัตม์ มันดินแดง
167 หทัยชนก ศิริสมรรถนะ 192 นงค์คาญ บัวแก้ว
168 อชิรญา คุณศิริ 193 นลินลักษณ์ หอมหวล
169 อมฤต วงศาโรจน์ 194 นุชนารถ โตศิริ
170 อัครพล ชูบ่ารุง 195 นูร์รีซัน หะยีมะเซ็ง
171 อัจฉรา สามี 196 ปราณี ค่าพรรษา
172 อัศวิน ตรีพงษ์รัตน์กุล 197 ปริณาห์ ยิกุสังข์
173 อารียา เปียคง 198 ปริยากร อินน้อย
174 อิสรีย์ ศรีนิธิตานนท์ 199 ปิยนันท์ ทองยอดแก้ว
175 เอกศักด์ิ ชมอินทร์ 200 พจนศิริ แท่นแก้ว

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 4  (วันที ่14 และ 21 มีนำคม 2562) บำ่ย 
คณะมนุษยศำสตร์



นางสาวจันทร์วิภา  วินทะชัย

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล
201 พรชนก บุตรเมฆ 226 พรธรรม อรรถเสถียร   
202 พรวิไล ทิพย์สุวรรณ 227 พีรยา จันทร์สวัสด์ิ
203 พราวตะวัน ภูมิสูง 228 ลดาวัลย์ คุตกาล
204 พัดชา เชื้อสิงห์ 229 วนัชพร ประคองพันธ์
205 ฟาริดา บัสตี 230 สุราษฎร์ สันทาลุนัย
206 ยมนา แตงอ่อน 231 อดิสรณ์ นิยมราษฎร์
207 รัชนีกร รุ่งแจ้ง 232 ร้อยต่ารวจเอกอารี ขันธสิทธิ์
208 วรัญญา รอดพิมพ์ 233 เอื้องผกา บุษยามาศ
209 วรัญญา วงศ์วิไล 234 ศิวัจน์ ธีระบุศราลักษณ์
210 วรัทยา ตุ้มทอง 235 เกษร ชนีเดอร์
211 วราภรณ์ ไกยเดช 236 สุนิสา ศรีสระสม
212 สาวิณี ไมตรีแพน 237 เอกพล เทศพิทักษ์
213 สิริธิดา สารีบท 238 จารุณีย์ ยศติวงค์
214 สุกัญญา พุ่มมาลา 239 ประพจน์ ยวงค่า
215 สุจิตรา แก้วแก่นเพชร 240 รสริน นุชจ่าลอง
216 สุทิดา อิ่มจงใจรักษ์ 241 กนกพร ถานุวัต
217 ร้อยโทสุธีรชาติ ศรีโรจนานุรักษ์ 242 กมลวรรณ หวังพิทักษ์
218 สุวรรณ์ ทวีศาสตร์ 243 กรรณิกา กันเผือก  
219 หนูแดง หันทยุง 244 กฤติมา นากรณ์
220 อ้อยทิพย์ แสงสุดตา 245 กัญญา บุญสูงเนิน
221 อุษณา สุดประเสริฐ 246 กัญญาภัทร จันทร์คง
222 คณิต ดอนหลักค่า 247 กัญลิญา สุพะวะ
223 ชัชวาลย์ นิคงรัมย์ 248 กานต์ณัฐ เสมอใจ
224 นราธิป ยอดสันติ 249 การันต์ชนก พิศลยบุตร
225 ปีศอล เบ็ญหมีน 250 เขมิจณ์สรา ศิลประดิษฐ์

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 5  (วันที ่14 และ 21 มีนำคม 2562) บำ่ย 
คณะมนุษยศำสตร์



นางสังเวียน  พาเฮือง

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล
251 จงกล สงวนศักด์ิ 276 ณัฐกฤตา ชาวใต้
252 จริพร ค่าลือ 277 ณัฐพงศ์ แซ่ต้ัง
253 จักรพงศ์ สุขประเสริฐ 278 ตวนอัสมะฮ์ หนิสือแม
254 จันทรัสม์ ดาเวนพอร์ต 279 ทวีพงศ์ อารักษ์วาณิช
255 จันศิริ สวยค้าข้าว 280 ธนกร อ่ามะเหียะ
256 จิตติมา บ่ารุงภักด์ิ 281 ธนภรณ์ ชุมชวด    
257 จินตนา พันธ์ลี 282 ธนิตา เพชรช่านาญ
258 จิรณัฐ ขานเพราะ 283 ธาริณี จ๋าพิมาย
259 จิรัฐิวรรณ มีเพ็ชร 284 ธีรยุทธ์ มัดสะและ
260 จิราพร โนนตูม 285 ธีราภรณ์ ศรีนวลดี
261 จิราพรรณ แตงไทย 286 นวชล ประทุมทอง
262 จุรีพร สุภนาม 287 นันท์นภัส ไอยสุวรรณ์
263 เจมจิรา ชนะบุญ 288 นิภาวรรณ ธิเรือง
264 ฉัตรชัย ช่างไม้ 289 นิโลบล คลองน้อย
265 ชนินาถ วรรณา 290 นิสาลักษณ์ ทรัพย์ท้วม
266 ชยณัฐ สงวนศักด์ิ 291 นุชจรินทร์ เกตบุดตา
267 ชลธิชา แก้วแก่น 292 นุรรีฮ๊ะ เก็มเด็น
268 ชลิดา ขันแก้ว 293 บุษรินทร์ อารีรอบ    
269 ชุติภา เสียดขุนทด 294 ปนัดดา เทพสิงห์
270 ชุติมา บุดดี 295 ปภาวี รุจนธ่ารงค์
271 เฌอร์ริม่าห์ ฟาฮัด ฮัทด๊ัล อัล ฮาราบี้ 296 ปรินทร สุภาพ
272 ฐิติตา บุตตะ 297 ปิยะพงษ์ ฉายสว่าง
273 ฐิติมา นนท์ทิพเลิศ 298 เปี่ยมสุข ธัญญโชติ
274 ฐิศิรักษ์ พุทธศร 299 พณณกร งามพลกรัง
275 ณภัทร สุวรรณกูฎ 300 พรไพลิน สุดสวาท

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 6  (วันที ่14 และ 21 มีนำคม 2562) บำ่ย 
คณะมนุษยศำสตร์



นางวรรณา  ตันติศิรประภา

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล
301 พรรณทิพา เรืองศรี 326 รินรดา มหาเมฆสถิตย์
302 พสิษฐ์กานต์ รุ่งพิทยาธร 327 รุ่งโรจน์ เกษมวิบูลย์
303 วา่ที่ร้อยตรีหญิงพชัรบดินทร์ คุตปา 328 รุริยา ธรรมมา
304 พัชรี โพธิ์เย็น 329 ลัดดาวรรณ ศรีรอด
305 พัฒนาภรณ์ ธิตา 330 วณิชชา อับดุลเล๊าะ
306 พันธ์ยุพา ศิริจันดา 331 วรภพ กองแสน
307 พิชามญชุ์ พุทธพัฒน์พงศ์ 332 วริศรา วิเศษ
308 พิทักษ์ เครือพิมาย 333 วารุณี จันทร์อินทร์
309 เพ็ญสุรัสมิ์ ชีวะธรรม 334 วิภาดา รัตนพันธ์
310 ฟาดีละห์ วาฮะ 335 วุฒิพงศ์ แซ่ตัน
311 ภัทรภร สุขสนอง 336 ศรันย์ ชัยโอภาส
312 ภัทรานิษฐ์ สมสอง 337 ศศิพัฒน์ มอแลกู่
313 ภาณุมาศ สันประเสริฐ 338 ศักริช แก้วประโคน
314 มณฑิรา งาเจือ 339 ศิริพร จันทร์กระจ่าง
315 มาโกะ ชิราต้า 340 สรัญญา ทิพย์แสง
316 มาลัย เกิดอรุณ 341 สาวิตรี ทบวัน
317 ยลดา ทิพย์อารีย์ 342 สิทธิกร ปันค่า
318 รจนา เพียรเสมอ 343 สิริพร ชูนาค
319 รชต ศิริสุวรรณ 344 สุชานาถ หงษ์วิเศษ
320 รัชนีวรรณ แย้มชื่น 345 สุทิน มารยา
321 รัตนาภรณ์ แพลอย 346 สุนทรี ประทุมโฉม
322 รัศมี ลีสวัสดิสกุล 347 สุนิษา ไชยคง
323 รัสวรรณ์ ฉายาทัพ 348 สุภัทตรา ตุลยาวินิจกุล
324 ราตรี บุตรวงษ์ 349 สุภาณี กองไพบูลย์
325 ร่าพันธ์ หลักสูงเนิน 350 สุลีรัตน์ แตงทอง

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 7  (วันที ่14 และ 21 มีนำคม 2562) บำ่ย 
คณะมนุษยศำสตร์



นางสาวจิรสุดา  รัตนกาญจนาภา

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล
351 เสาวนิตย์ โต๊ะอาจ 376 ชานนท์ เทสสิริ
352 แสงจันทร์ เตางาม 377 ฐปนวัฒน์ เลขสุนทรากร
353 อภิญญา กถนานนท์ 378 ณัฐติยา บุญรักษ์
354 อภิศดา มะปรางค์ 379 ณัฐพร เล่าเจริญวงศ์
355 อรชา ศรีสุข 380 ดาราพันธ์ เป้าเปี่ยมทรัพย์
356 อรพรรณ จิตรทรง 381 แดนไกล พันธุ์เดช
357 อรรถพล ไชยคุณ 382 เทอดศักด์ิ สุจจิตร์จูล
358 อรรถพล นิลไพโรจน์ 383 ธีระ ชวกิจโรจน์
359 อรอุมา ภิระบัน 384 นภิสา กมลกุศลมั่น
360 อริษา บุญยืน 385 นรินทร งามเจริญ
361 อัจฉราฉวี พิมล 386 นัฐพร ค่าวงศ์
362 อัยรินทร์ แซ่เถา 387 นิตยา ไชยโชติ
363 อาทิตย์ อ่อนแช่ม 388 บงกช ทองภูบาล
364 อิศราภรณ์ ทองเคร็ง 389 เบวดี บาลี
365 เอกลักษณ์ ศรีพูล 390 ปภาดา ใจเย็น
366 กรรณิกา เวียงนนท์ 391 ปริญ วิวัฒน์วานิชวงศ์
367 กวินา ช่วยมณี 392 ปริญญา อมรทัตกุล
368 กันตินนท์ เก่งชน 393 ปรียานุช แก้วพิจิตร
369 กานต์วิภา อินธนู 394 ปาริฉัตร งามข่า
370 กีรติ ฉิมพลิกานนท์ 395 ไปรยา ทรงวัชรพลกุล
371 เกรียงไกร ไชยค่ามี 396 พรทิพย์ เจริญพัฒนะสิริ
372 จุรีมาศ ไพรสุวรรณ์ 397 พัชรินทร์ ก้อคือ
373 ฉัตริน เจริญมิน 398 พัชรี พลายแก้ว
374 ชญาภา พงษ์นเรศ 399 พิมพา จรูญโรจน์โอฬาร
375 ชนิกานต์ เตชถาวรเจริญ 400 ภณิดา เครืออุ่น

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 8  (วันที ่14 และ 21 มีนำคม 2562) บำ่ย 
คณะมนุษยศำสตร์



นางสาววิชชญา  ลิขิตอิทธิรักษ์

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล
401 ภัทรียา อับดุลสลาม 426 พลเดช ศรีจันทร์
402 รัชนีฉาย รัศมีไพบูลย์ 427 ราชรถ แป้นห้วย
403 รัษฎากร สมบัติศิริ 428 ศนันตา อุ้มรัมย์
404 รินลดา จันทลี 429 พันต่ารวจโทศุภกฤต รอดสิน
405 ลักขณา รอบแคว้น 430 อ้อมใจ ชูช่วย
406 วันทา ศิริวรรณ 431 อิสราภรณ์ นิกาจิ๊
407 วาสนา แสงวิไล 432 ศศิประภา โป๋ชัน
408 วิรัลยุพา อัญรัตนเสถียร 433 ไชยยันต์ ตริการชอบ
409 วีรยุทธ พินิจ 434 ปิยะนุช จันทภาโส
410 ศิรินันท์ ศรีพยอม 435 กมลรัตน์ วิไลวรรณ
411 ศุภวัชร ยศนันท์ 436 กรรณิกา ศิริมังคลากุล
412 สลิลทิพย์ แซ่ล้อ 437 กัตนา แซ่ล้ี
413 สุจิตรา แซ่เล้า 438 เกษมสิน โตกลม
414 สุดา เกตุนอก 439 ขนิษฐา ส.กาญจนะชัย
415 สุนทรี หลวงภูมิ 440 จตุภูมิ ดุลยธรรมภักดี
416 สุพรรณิตา เร่บ้านเกาะ 441 จุลนภ ปานมณี
417 สุพิชัย เล้ียงไพศาล 442 ชนม์ชนก สุภานุสร
418 สุรชัย ชาตรูปะมัย 443 ชัยโรจน์ อัยราชธนารักษ์
419 สุวัฒน์ แซ่ต้ัง 444 ชุติมา รอดเรืองงาม
420 อรพิมล เฉี้ยนเงิน 445 ณัฐทรงพล ธงทองทิพย์
421 อีมาน รอดิง 446 ณัฐวุฒิ จิตสาโรจิตโต
422 อุไรรัตน์ พุทธสุวรรณ 447 ณิชกานต์ เทิดศรัณย์
423 กนกพร ศรีอ่าข่า 448 ทนันชัย สิทธิเกษร
424 ณัฐพล ศรีคช 449 ทริญา พูลเขาล้าน
425 ณิชชา ชวาลเวชกุล 450 ไทศิกา โล่ห์ส่าราญ

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

คณะมนุษยศำสตร์
แถวที ่ 9  (วันที ่14 และ 21 มีนำคม 2562) บำ่ย 



นางสมคิด  ส่ารองพันธ์

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล
451 นภัสสร อภิวัฒน์อมร 476 สุญาภัทร์ มีรินทร์
452 น้่าทิพย์ อยู่ไทย 477 สุดชีวัน ไชยกุล
453 นิทธน มานิธิคุณ 478 สุนันทินี แก้วมณี
454 นุชรา แซ่หยะ 479 สุวพัชร์ กัลยาพิเชฏฐ์
455 เบญจภรณ์ สุวัตถิกุล 480 อภิญญา อบเชย
456 ปาลิกา เรืองสุวรรณ 481 อัญชลี นาคสาร
457 ปุณยธร เดชชนิตสิรี 482 อัปสรสิริ ภูสังข์
458 พิมลพรรณ สระทองหน 483 อารีย์ คูลล์
459 พิสิษฐ์ ศรีวราลักษณ์ 484 อารียา มีหวัง
460 ว่าที่ร้อยตรีภัทรวัจน์ ศรีคงดวง 485 ชินยา คีมูระ
461 ภูวรัฐ ประคัลภวงส์ 486 มุกดาพร อินทร
462 จา่สิบเอกหญิงมณีรัตน์ เฉยสวัสด์ิ 487 เสาวนีย์ แซ่หลี
463 มณีวรรณ ภูเลาเงิน 488 เกศินี แซ่สง
464 เมจิรา แสนสง่า 489 เจกิตาน์ ศักด์ิชัยพานิชกุล
465 รัศมี ประสบเกียรติกิจ 490 โจ่ นุ
466 เรนเดียร์ โชติศิริอมราสกุล 491 ฐิติพรรณ วงษ์วชิราโยธิน
467 วงศกร ดุลยธรรมภักดี 492 ณัฐวีณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
468 วัชพล เรืองรอด 493 ณิชาภัทร ฉัตรชัยสกุล
469 วัทวิทย์ ธนูถนัด 494 ปาณิศา รักษ์บุญมี
470 วิภาวี สิริโภคาสาธุกิจ 495 ปุณยนุช ฉันท์ธนฐานุพงศ์
471 ศักด์ิสิทธิ์ โชคเสมอบุญ 496 พัชรพล นิยมกิจ
472 ศินีนาถ ยิ่งเจริญลาภ 497 พัชรินทร์ ศรีพรรณารักษ์
473 สมฤดี แซ่ล้ี 498 ภูรี กองสุข
474 สาธินี บวรรัตนวุฒิ 499 มีนา รอดพานิช
475 สิรภัทร อริยวงศ์ธนากร 500 วาสนา ต้ังเสถียรภาพ

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 10  (วันที ่14 และ 21 มีนำคม 2562) บำ่ย 
คณะมนุษยศำสตร์



นางสาวกลุธิดา  ส่ารองพันธ์

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล
501 สิรินดา แซ่หยิ่ง 526 จิราพร ครึกคร้ืน
502 สุมาลี แซ่พุ่ง 527 ชนัดดา ประฉามิตร
503 ว่าที่ร้อยตรีอาทร เรือนนุช 528 ชนาภัทร บุญญะสุวรรณ
504 อาภรณ์ แซ่เหยา 529 ชลธิชา บู่ทอง
505 กรรณิภา กุมารสิทธิ์ 530 ชัยยศ แสงทอง
506 เกียรติศักด์ิ กระแสชล 531 ชุตินิษฐ์ วรปรียาวัฒน์    
507 จีรยุทธ์ จิระอัครากุล 532 ซอบรี นภากร
508 จุฬาลักษณ์ ล่้าเลิศ 533 ฐิติมา บุญธรรม
509 ดลยา แนมใจ 534 ณัฐกานต์ แบรอฮีม
510 เตชิษฏ์ สุขไพบูลย์กุล 535 ณัฐธยาน์ อรบุตร
511 ไตรศิรินทร์ แสงเสียงฟ้า 536 ณัฐสินี โพธิ์ทอง
512 ธนดล กุศลธัญวัฒน์ 537 ณิชากร กองมะลี
513 ภคนันท์ รัตนอารียกรณ์ 538 ติณณชาณ์ เมธากุลวรา
514 รัชนี สุภูทิพย์ 539 ติรวิศว์ พัฒนรักษ์
515 วรรณภา อินต๊ะยศ 540 ถวัลยา เมืองชื่น
516 วรุตม์ วรุตมะ 541 ทศพร หวังภูกลาง
517 สุวรรณา อินทะเรืองรุ่ง 542 ทัชชญา อมรฤทธิกิจ
518 โสภิชา สิทธิกล 543 ธนพล ชาวสวน
519 อาคิโตะ อิโนอุเอะ 544 ธานินทร์ ด่าเนินงาม
520 กฤษณ์ ตุลยปุคล์ 545 ธิติมา แซ่ต๊ัน
521 กันต์ธร พิเศษสุทธิกุล 546 นพคุณ ประคองวงศ์
522 กาญจนา มานะมุ่งมงคล 547 นพรัตน์ นุชิตประสิทธิชัย
523 กุศลิน ธรานุวงศ์ 548 นฤภร นวลสง่า
524 โกศล ทาสุวรรณ 549 นวพร ทัพเอี่ยม
525 เขมิกา อนันต์ศฤงคาร 550 นวพรรณ สุนทรขัณฑ์

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 11  (วันที ่14 และ 21 มีนำคม 2562) บำ่ย 
คณะมนุษยศำสตร์



นางสาวชลพรรษ  ล้ินบาง

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล
551 นัชชา นุชนิตย์ 576 ลลิตา ศิลปชัย
552 นัยเนตร บุญละคร 577 ลาภิศ รักษ์ไชย
553 นิตยะ มณีวงค์   578 วนาลัย นรสิงห์
554 นิธินันท์ จันทร์อินทร์ 579 วรเวช สุทธาโภชน์
555 นิศาพันธ์ บุญญานิตย์ 580 วรุณกานต์ ลายกลาง
556 นิสรินทร์ ดาฮะกา 581 วัฒนา สมบัติพูนศิริ
557 เนตรชนก ประภาชีวนนท์ 582 วัลยา สุขทรัพย์
558 บัณฑิตา บุญจิมาวัฒน์ 583 วิจิตรา เลาวเลิศ
559 ปฐม เล้าอารีย์ 584 วิชญ์พิสิษฐ์ หน้อยดี
560 ปพิชญา ปภังกร 585 วิภาพร สิงห์น้อย
561 ประจบ จ่าปาวงษ์ 586 วิษณุ แก้วก่า
562 ปาริฉัตร ปฏิแพทย์ 587 วิสาขะ ชุนหกรณ์
563 ปิยะนุช เลาศรีรัตนชัย 588 ศิรินนา มหาราช
564 พรรณิภา แสงเงิน 589 ศิรินยา ธรรมราช
565 พร้อมพงษ์ นามวงค์ 590 ศุภมาส ประทุมคีรี
566 พลอยมณี จ่างมณี 591 สปัณ โยมสิน
567 เพ็ญนภา ปุระกัน 592 สรพงษ์ กุ้ยบ่ารุง
568 ภัทรวรินทร์ ชิณวงค์ 593 สันติสุข ศรีเสาวงศ์
569 ภัทรา ฤกษ์เกษม 594 สาวิตรี จะแรกรัมย์
570 ภาดา ชัยวิสุทธิ์ 595 สุทธิณี บุตรโพธิ์
571 รดา ชุมภูนท์ 596 สุพัตรา มุมิ
572 รัชชาพงษ์ นุตเจริญ 597 สุภาพร สอนลี
573 ริสฐา ต้ังสงบ 598 สุรัสวดี ศรีสุข
574 รุ่งศิริ ภักดีนรินทร์ 599 แสงแข พรหมประดิษฐ์
575 ลลิตา ณรงค์น้อย 600 หทัยทิพย์ แดงทรงเจริญ

เต็ม      49     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 12  (วันที ่14 และ 21 มีนำคม 2562) บำ่ย 
คณะมนุษยศำสตร์



นางสาวกติติวรรณ  ปัญญาบุตร

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล
601 นาวาโทหัสไชยญ์ มั่งค่ัง 626 พิพัฒน์พล เพิ่มพูล
602 อนงค์จิตร คิดโสดา 627 ภาณุมาศ สุวรรณพรม
603 อรนิชา พาลี 628 พระภิญโญ สุ่มเงิน
604 อลันยิกา เพียรกสิกรรม 629 ละออง ชาวหล่ม
605 อัษฎาวุธ จีนเมือง 630 วนัสบดี ทั่งศิริ
606 อาทิตยา ภักวงษ์ทอง 631 วรฤทัย กลับชุ่ม
607 อุกฤษณ์ ฉิมมารักษ์ 632 วารินทร์ ควรทรงธรรม
608 เอกอาทิตย์ ฉันทแพทย์ 633 ศุภธิดา ศรีทะนันชัย
609 กนกนาถ ทะตัน 634 สรพงษ์ พัวพัน
610 กมนนัทธ์ ศรีหะจันทร์ 635 พระมหาสิทธิศักด์ิ การรัมย์
611 กัณณิกา รัตนะ 636 สิริวรดา อุดมศิริพันธุ์
612 กิตติยา สืบท้าว    637 สุดารัตน์ ดวงศรี
613 กุลธิดา ร่วมจิตร 638 สุนัน ปานเพ็ชร
614 ขนิษฐา จินจิว 639 อ่าภา จ่างเจริญ
615 คิดลึก สังข์สาลี 640 ชัยภพ นาก้อนทอง
616 จิราพร จันทะดวง 641 ณัฐพร พรพรหมธาดา
617 จุฑาธิณีย์ เยาวยัง 642 ว่าที่ร้อยเอกปิติคุณ นิลถนอม
618 จุไรรัตน์ จ้อยไปล่ 643 รออีด๊ะ หะสาเมาะ
619 เจนจิรา สะเอียบคง 644 รักษ์ณริญญ์ โค้วณรงค์กิจ
620 ชวิน ไกรเทพ 645 วาสนา ข่าวงค์
621 ดวงใจ แมลงภู่ 646 สุขุม ปรีชาพานิช
622 ธีร์วาท์ เมธีสุวรดิษฐ์ 647 ธีรโชติ เลิศพิพัฒนโภคิน
623 นุตประวีณ์ สวัสดี 648 เยรุวรรณ เลาหสุขไพศาล
624 ปนัดดา ควรพิเคราะห์ 649 เลโอ โซสเซย์
625 พัฒน์นรี พูนตรีรัตน์ 650 ติยาภรณ์ มาซัวร์

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 13  (วันที ่14 และ 21 มีนำคม 2562) บำ่ย 
คณะมนุษยศำสตร์



นางสมพร  วงษ์สันต์

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล
651 ยุทธนา อุดมมั่น 676 ทิวาพร เข็มเพชร
652 กฤษฎิ์ บุญสาร 677 ธนชาติ ชุณหโภควาณิช
653 ชินภัทร เจริญรัตน์ 678 ธีรณัฏฐ์ เหรียญเก่งสุรการ
654 อรรถ ศรีศาสตร์ 679 นงลักษณ์ น้อยแจง
655 อัครเดช สมานสุข 680 น้่าเพชร โทขนาด
656 กรัณย์ จองเกียรต์ิ 681 นิธิศ พละพล
657 กฤษณา ตรีวิมล 682 เนียนนภา บังทอง
658 กัญจน์ชญา ขัตติยาศิริธนา 683 ปรมา ควาญช้าง
659 กาญจนา สายตา 684 ประกายแก้ว ตูมต้ัง
660 กิตติพร กิตติธนามณี 685 ปริยากร วิเชียร
661 กิตอ่าพร เหมแดง 686 ปวริศร์ ศรีจันทร์
662 กิติพงศ์ มาดี 687 ปวีร์ทิชา ธนภาคย์กุลศิริ
663 กุลกวี อุสาหะวิริยะกิจ 688 ปัญญาพล อังฉกรรจ์    
664 เกศินี ทรายหมอ 689 ปาริสา แก้วมณี
665 ขวัญใจ แก้วสกุล 690 พรรษพร เหรียญทอง
666 ขวัญชนก เทพกรรณ    691 พัณณิตา มาลินี
667 คอดียะห์ เจะแต 692 พิมพ์พิศา บุตรกิตติ
668 จักรณัฐ สุวรรณนิตย์ 693 เพ็ญนภา ตาค่า
669 เจษฎา จิตต์ธรรมวาณิช 694 เพลินสวรรค์ บัณฑราภิวัฒน์
670 ชนิกา สุริโยทัย 695 มัลลิกา สว่างเนตร
671 ซาร่า พลันเค็ท 696 มานัส กองบุญมา
672 ฐปนัท เอ็นน้อย 697 เมษา รักติกุล
673 ว่าที่ร้อยตรีณฐกร ฤทธิ์มงคล 698 ยุทธพงษ์ พลเยี่ยม
674 ณัฐวรรณ วิทยารุ่งเรืองศรี 699 วีระพงศ์ ทองปอน
675 ทรงวิทย์ ขุนสมาน 700 ศิริวรรณ แก้วประไพ

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 14  (วันที ่14 และ 21 มีนำคม 2562) บำ่ย 
คณะมนุษยศำสตร์



ว่าทีร้่อยตรีหญิงพัทณวดี  มะริธง

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล
701 ศุภกร สาค้อง 726 นัฐพงษ์ สารรังสี
702 สมฤทัย สุขสันต์สถิตย์ 727 นุศรา จันทร์ดวงศรี
703 สายฝน ดลศรี 728 ปริยาภัทร นามวิเศษ
704 สิรินทิพย์ วัยธัญกิจ 729 พงษ์สุวัชร์ ใจค่า
705 สุนิตษา ปลอดแก้ว 730 พัทธนันท์ วีรนภา
706 แสงเดช วรสาร 731 พิจิกา อนันตพิบูล    
707 อภินันท์ มั่งค่ัง 732 ภาวินี ผู้มีสัตย์
708 อรณี พรมมา 733 มนฤดี น้่าค่า
709 อรอุมา ขันตี 734 เรวดี อาสว่าง
710 อังคณา หนูเสริม 735 วนัสนันท์ ลีลาแต้ม
711 อัสรี เจ๊ะเลาะ 736 วรัทวีร์ จันทร์แสง
712 อารยา ไชยพรม 737 วลัยกร ชัยอรุณ
713 เอกพงษ์ สีริษา 738 วลัยพรรณ บุญเกิดมา
714 กตัญญู งามปัญญา    739 วิภาวี พรหมวิอินทร์
715 กนก หยองเอ่น 740 วิสิณีสา มุ่งรักษ์ชน
716 กาญจนาพร ทิศสีราช 741 ศโรยันทร์ สุวรรณพิทักษ์
717 กิตติพัฒน์ อมรกุลสวัสด์ิ 742 ศศลักษณ์ นันทนาวินิจกุล
718 กีรติ สุพลพงษ์ 743 ศักด์ิชัย ไชยเนตร
719 จริยา ปลีกอ่าไพ    744 สไลย์รา หวังปัญญา
720 จิตติพงศ์ ตะสัย 745 สุพรพรรณ ปั้นไล้
721 ชัชวาล เปรมจิตร 746 สุภาพร มะลา
722 ชิตสุภางค์ มุงคุณค่าชาว 747 หทัยรัตน์ แก้วทอง
723 ตรีทิพยนิภา วุฒิวงศ์ 748 อมรรัตน์ เหลืองอุ่มพล
724 ทัศพร รักไทย 749 อรณิชชา วันงาม
725 ธีรโชติ ใจกว้าง 750 อัญชลี บุญสุข

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

คณะมนุษยศำสตร์
แถวที ่ 15  (วันที ่14 และ 21 มีนำคม 2562) บำ่ย 



นางสาวนุจรินทร์  โกมล

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล
751 เอกชัย ภักดีเจริญ 776 กัลยารัตน์ วานิชจรัสกุล
752 กัญญาพัชร์ ศรีอรุณ 777 กาญมณี จินดา
753 ทิษณุ ชาธนันธนานพ 778 กิตติศักด์ิ มั่งมี
754 ภัทรา อริยบุตร 779 เขมินทรา สังสัพพันธ์
755 ศุภฤกษ์ ศรีสุข 780 คงกระพัน วงษ์วรรณดี
756 ภัทรวดี เหลายา 781 จรรยพร ณ พัทลุง
757 ขวัญฉัตร์ เดชะสกุล 782 จริยา วิจิตรวงษ์
758 ซูอี ฉี 783 จันทิมา สุรเสริมพงษ์
759 ตงเหมย แซ่ซุง 784 จันทิมา หล่่าสุข
760 บุญเกื้อ ศรอินทร์ 785 จินต์จุฑา แซ่เฮ้อ
761 ประภาศรี น้อยเพิ่ม 786 ชญาสิณี วัฒนโสภา
762 วิชุดา ค่าน้อย 787 ชนัญญา หาญณรงค์
763 วิภา จิรกานต์สกุล 788 ชนาธินาถ ธูปวิจิตร
764 สัญชัย ประดิษฐ์ทรัพย์ 789 ชนาภา โสภณกุล
765 อุษมา พุทธวงศ์ 790 ชลิดา ภูสีฤทธิ์
766 ทิพรัตน์ ต้ังคารวคุณ 791 ชา-ตินันท์ เกตุมาโร
767 ธีระวัฒน์ สินโท 792 ชิสา วงศ์นาถ
768 นัทญาดา วัฒนาราม 793 ชุตาภา ว่องไว
769 พรทิพย์ จึงศักด์ิสิทธิ์ 794 โชติกา พรมโลก
770 พิมพ์จุฑา รักข์กฤตยา 795 โชติกา แสงทโชติ
771 วนัชพร จิระพันธ์พงศ์ 796 ไซนับ วิวัตพงค์
772 สุวรรพร บุญเนาว์ 797 ฐานุตรา กฤตัญชลีย์
773 กนกวรรณ ยินดีทีป 798 ณัฐวศา แซ่ลี
774 กรเณศ บุณยรัตพันธ์ 799 ณัฐวัฒน์ พรหมปฏิมา
775 กฤตนัย ล้ิมเจริญ 800 ณัฐสุดา ปัญญาดี

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 16  (วันที ่14 และ 21 มีนำคม 2562) บำ่ย 
คณะมนุษยศำสตร์



นางสาวโชติรส  เล้ียงรักษา

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล
801 ดาราธร หยูทอง 826 พีรตาภรณ์ บุณยรัตพันธุ์
802 ทิพวรรณ ทิพย์แสง 827 พีรพล หมู่ประเสริฐ
803 ธนพงษ์ บ่าบัดทุกข์ 828 แพรพรรณ นกหงษ์
804 ธนวัช มิตรยิ้ม 829 ภริษา ภาณุธัญวัชร์
805 ธนาวดี วิกก์ 830 ภัสตราภรณ์ รามสูตร
806 ธีณัธ จิรพชรวัฒ 831 มลญารัตน์ ศรีสุข
807 นงนุช หมิ่งทอง 832 มินตรา แสนบัว
808 นนทวรรณ เต็กสุวรรณ์ 833 เมธาวัจน์ ธีระรัตน์สิริ
809 นภัสวรรณ ผาบบุญเรือน 834 ยารอด๊ะ มูสอ
810 นัฐพงษ์ แก้วกันหา 835 รัชนีกร แหลมพิมาย
811 นิติยา ตามาสี 836 ราชาวดี ลิมพานิชย์
812 นิภาพร ดับทุกข์ 837 รุจิพร อ่ามรรักษ์
813 บุญญฤทธิ์ อุ่นค่า   838 เรณุกา รมยานนท์
814 บุญญาดา สมเพชร 839 วทัญญุตา วัทนวรกรณ์
815 ปณิดา ทวนทอง 840 วรพจน์ เพิ่มน้่าทิพย์
816 ปนัดดา สระหมัด 841 วรางคณา สันประเสริฐ
817 ประภัสสร เอกนิยม 842 วราลักษณ์ นิทะรัมย์
818 ปรียาภรณ์ มะโหฬาร 843 วัชราภรณ์ อุปราชัย
819 ปาริฉัตร สุขเสริม 844 วิภาดา ประมังคะตา
820 ผุสดี กองแก้ว 845 วิภาวี ยิ้มประสิทธิ์
821 พรพิทักษ์ จุดเพ็ชรแจ่ม 846 วิมลรัตน์ วรรณวาส
822 พลกุลภัทร์ ถิรภูดิศ 847 วีระพงษ์ สวัสดี
823 พันนลิน วัฒโนภาศ 848 ศิรดา เปี่ยมศิริ
824 พิทวัส พัฒนวิบูลย์ 849 ศิริญญา ประมวลสุข
825 พิทักษ์ เพ็ญจะวัฒนะ 850 ศิวาพร ทองมาก

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 17  (วันที ่14 และ 21 มีนำคม 2562) บำ่ย 
คณะมนุษยศำสตร์



นางสาวกฤษณวรรณ  วิงวอน

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล
851 ศุภณัฐ เรืองรัศมีสรรค์ 876 กัณฑิมาพร ศิริเมือง
852 ศุลาฆนันท์ ยิ้มศิลป์ 877 กิตติภรณ์ หินทอง
853 สกุณา หนูศรี    878 ขวัญกมล พัดโพ
854 สตรีพิมพ์ ศิริวารัตน์ 879 จิตรวดี ศรีชนะ
855 สันดุษิต ณ นคร 880 จินดารัตน์ คงปราณ
856 สาวิตรี เรืองน้อย 881 จินตนา หน่อสุวรรณ
857 สุญาณี ประดิษฐ์ 882 จิราพร มั่นเจริญ
858 สุดาพร ชาวอุดร 883 ฉัตรวิมล นมภูเขียว
859 สุนารี วาลีประโคน 884 ชญาณ์นันท์ ทั่วจบ
860 สุปรียา สันตะวาล้ิม 885 ชลิตา บุญช่วย
861 สุพรรณีย์ สังคีตศิลป์ 886 ชาดา ทองสุข
862 สุพัตรา ช่านาญเวช 887 ณัฐริกา มุขสุข
863 สุรีภรณ์ สุดา 888 ดลธร ล้ีตระกูล
864 สุโรจนา ดวงลูกแก้ว 889 ดวงพร พงศ์อภิโชติ
865 เสรี เสตะปุตตะ 890 เดียนา ศรีสมัด
866 โสภณวิชญ์ ข่าอ่อน    891 เตือนใจ ปรุงเหล็ก
867 อภิสรา แก้วรักษา 892 ทัศวรรณ โห้บุญห้อม
868 อรฤทัย เทศตะวงค์ 893 ธัญลักษณ์ พงษ์อนันต์
869 อลิสา ยังจิตร 894 ธันยธรณ์ หอมเกษร
870 อาจารีย์ เพชรศิริ 895 นลินทิพย์ พิมพ์ภาชัย
871 อาภาศิริ เลาะเด 896 นันทนา ปรีสายทอง
872 อุษา แดงดอนไพร 897 ปฏิมากร วิเศษทรัพย์
873 เอธิตา ศรีแก้ว 898 ปานชาติ งามปัญญา
874 สิบต่ารวจตรีหญิงกรรณิกา ทีค่า 899 พรหมพชร เกตดี
875 กฤษฎาพร ยาประโคน 900 พลอยใจ กุนเสน

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 18  (วันที ่14 และ 21 มีนำคม 2562) บำ่ย 
คณะมนุษยศำสตร์



ว่าทีร้่อยตรีหญิงดวงแกว้  อยู่ประเสริฐ

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล
901 พัทธนันท์ ธ่ารงสุวรรณกิจ 926 วรณัน นามวงค์
902 พิมพ์ธีรา อายุวัฒน์ 927 ว่าที่ร้อยตรีวัฒนกรณ์ มาน้อย
903 รัตนาภรณ์ แก้วผัด 928 วิศรุต ฉาวเกียรติคุณ
904 ราณี สมาแอ 929 วีระเทพ วงศ์สหาก
905 วารุณี ผลสมบูรณ์ 930 ศิวัชฐ์ วรรณโกมล
906 วิลาสินี จันทร์สุภา 931 ศุภรา มีแฟง
907 วิศรุต โซ๊ะเฮง 932 จันทะวี อินทะจัก
908 วีณา ช่านิสูงเนิน 933 ณัฏฐา สุขไพบูลย์กุล
909 ศิรินญา ค่าสอน 934 พิมพ์พจี หมื่นสนิท
910 ศิรินทรา สิทธิบุศย์   935 จงใจ สะวะพรม
911 สมพร ศรีภุมมา 936 ศตวรรษ วงศ์พัฒนานนท์
912 หทัยรัตน์ ประเสริฐ 937 กมลวรรณ บุญหนา
913 อินทิรา สิทธิปล้ืม 938 กรณิกา แซ่อื้อ
914 กวิสรา กองสุวรรณ 939 กันยารัตน์ ศรีรุจิทัศนากร
915 กิตติยา ผายวงษา 940 กัลญา เพิ่มขรัวจ่า
916 ณัฐพงษ์ สุขประจ่า 941 กัลยา อะเมกอง
917 ณิธิมา ทองจับ 942 กัลยารัตน์ บัวเรือง
918 ธีรวัฒน์ บุญถนอม 943 กาญจนา ศรีแสงนัน
919 นวีนทรรศนันท์ ณัฐหฤทย์ 944 กิตติญา บุญเจริญ
920 ร้อยต่ารวจเอกบุญฤทธิ์ เชิญเชื้อ 945 พระกิตติพงศ์ โคสูงเนิน
921 เปี่ยมสุข กล่ินมาหอม 946 กิตติยา จันทนะ
922 ภูรี มะทอง 947 เกศสุดา นามโคตร    
923 มนัสศักด์ิ บุศย์น้่าเพ็ชร 948 เกศินี คันชั่งทอง
924 เมวีรยา ติมูลา 949 ไกรวิชญ์ ขันเงิน
925 ยุทธนา สาธร 950 จันทร์มณี พงษ์ส่าราญ

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 19  (วันที ่14 และ 21 มีนำคม 2562) บำ่ย 
คณะมนุษยศำสตร์



นางสาวมณีรัตน์  สุทธิวานิช

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล
951 จิรศักด์ิ ปิ่นแก้ว 976 บุญชู ปุ๊กทะเล
952 จุฑามาศ กิตติบุญกานต์ 977 บุษยา ลอยบุญ
953 จุติพร เหมือนเนื้อทอง 978 ประภัสสร พรมมี
954 เจนจิรา สุทธิช่วย 979 ปรัชญาภา ใจสีค่า
955 ชนาธิป สิงห์ทอง 980 ปรินทร์พร ทัศน์สุรัตน์
956 ชลดา จันพิลา 981 ปรียาดา เหล่ียมฤทธา
957 ชาลินี บุญช่วย 982 ปาริชาติ สอนรุณ   
958 ฐักกุระ พวงงาม 983 ผกามาศ ศิลาพรหม
959 ณัฐกร ดอนเหลือม 984 พนิตพร เรือนใจดี
960 ณัฐกฤช สกุลรวิสรา 985 พรทิพย์ เกตุประสิทธิ์
961 ณัฐนันท์ ดุลยธรรมภักดี 986 พรธิดา แสงสุวรรณ์
962 ดวงสุดา ฉัตรมณีวัฒน์ 987 พรพิมล นาเหนือ
963 ทัชชกร ไชยสินธุ์ 988 พิสิฐ สมบัติพินพง
964 ทัชชานนท์ ไตรณรงค์ 989 พีชญา ศรีทอง
965 ทิพวัลย์ ตันติธัญญพงษ์ 990 เพ็ญผกา ศิรานี
966 ทิพวัลย์ สร้อยทอง 991 ภัทรพงษ์ ดีเจริญ
967 ธีรเดช วัฒนชนม์ 992 ภัทรพร แซ่ซี
968 นพดล สิงห์ลอ 993 ภาณุพงศ์ เอกนาม
969 นฤตย์ ชินโสตร 994 มาริสา แข็งแรง
970 นัฐติยา ไชยชาติ   995 โยษิตา ลีธีระกุล
971 นันทกา หรัญรัตน์ 996 รัตนา ศรีสอาด
972 นันทิยา เพ็งอ่อนเนตร 997 วรโชติ แซ่อึ้ง
973 นิชาพร ผาดผ่อง 998 วิไลวรรณ การุณ
974 นิตยา พนาดร 999 วีรพงษ์ อู่ทอง
975 นิรัญญา หนูเหมือน 1000 วีระศักด์ิ สีเถื่อน

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 20  (วันที ่14 และ 21 มีนำคม 2562) บำ่ย 
คณะมนุษยศำสตร์



นางสาวดิศราพร  วิทยานนท์

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล
1001 วุฒิกร ตองอ่อน 1026 จุฑารัตน์ เคล้าโคน
1002 ศิริพร เล้ียงเจริญ 1027 ชุติกาญจน์ รุ่งสมัย
1003 ศุภวิชญ์ เรืองสุรพันธ์ 1028 ณภัทร์ศมน ดวงคงดวง
1004 สรัสวดี คงชื่น 1029 ณัฐกานต์ มูลทรัพย์
1005 สากีลา ยุบง 1030 ณีรนุช ช่านาญไพร
1006 สิทธิโชค เฟื่องฟุ้ง 1031 เดโชชัย แพสุพัฒน์
1007 สิมาริก์เมธ สิงห์ช่านาญ 1032 นพลักษณ์ บัวสระ
1008 สุกัญญา มาศเฮง 1033 นรีรัตน์ พรหมทัตโต
1009 สุจิตรา ภูมิภาค 1034 นาถวดี ฉิมงาม
1010 สุดารัตน์ ค่ามุงคุณ 1035 นุศรา ศรีเพชร
1011 สุนิสา ความใจดี 1036 นุสบา เที่ยงทัศน์
1012 สุภะชัย อวนศรี 1037 ปฏิภาณ บุญพันธ์
1013 เสมอภาค กล่ันมีผล 1038 ประณัฎฐา ตลอดไธสง
1014 อนุตร ณ เชียงใหม่ 1039 พงศกร คลังวิฑูรย์
1015 อภัสรา ทรัพย์ล่ัน 1040 ภัทธิรา มะลิวงษ์
1016 อภิสิทธิ์ หลุ่งต๋ี 1041 มณีญา รอบแคว้น
1017 อมรรัตน์ วรรณทุมมา 1042 ลลิตา ใสแสง
1018 อริศรา เกตุประทุม 1043 วราภรณ์ ทองชื่น
1019 อาทิตยา รักเจริญ 1044 วราภรณ์ ศรีประทุม
1020 เอมิกา หวังกา 1045 วราวุฒิ เกรียงไกรเดช
1021 กนกพิชญ์ ดิษฐการ 1046 วริศรา ดียิ่ง
1022 กนกวรรณ คุณชื่น 1047 วันวิสา วงศ์วรรณา
1023 กิตติพัฒน์ นิสัยพราหมณ์ 1048 ศรัณย์ ภมร
1024 จีรญา นิลเพ็ชร 1049 ศันศนีย์ ภัติศิริ
1025 จุฑามาศ จันทรประภาพกุล 1050 สมจิตร มีศิล

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

คณะมนุษยศำสตร์
แถวที ่ 21  (วันที ่14 และ 21 มีนำคม 2562) บำ่ย 



นางสาวประภาภรณ์  เชี่ยวอุดมรัตน์

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล
1051 สาริกา เอกวงษา 1076 เมทินี ยุวเวทย์
1052 สิรภัทรา วงกลม 1077 วาทิป ศรีเพชรดี
1053 สิริวรรณ ค่าสุดแสง 1078 ศิริศักด์ิ นวมจิตร์
1054 สุดารัตน์ เสือเล็ก 1079 สัณหณัฐ ศิริมิตรตระกูล
1055 สุนิสา เฮงและ 1080 สุรเชษฐ์ คุณกิตติ
1056 สุมาศตรา ศรีพิทักษ์ 1081 อรรถชัย วัชระวาทิน
1057 สุรีย์ บ่าเพ็ญกลึง 1082 คุณารัตน์ อินทรปราง
1058 สุรีย์พร เรืองกสิกรณ์ 1083 จันทรกานต์ จุ้ยใจตรง
1059 โสรญา บุญช่วยเหลือ 1084 ปพิชญาภรณ์ นิ่มนวล
1060 อภิญญา วารินสะอาด 1085 ปวีย์ธิดา นิโรจน์อ่านวย
1061 อาริดา ฤกษ์ดี    1086 สมยศ วิทวัสส่าราญกุล
1062 อุษา โต๊ะทอง 1087 ไอลดา เชื้อแถว
1063 ทศพล ราชนิยม 1088 กนกภรณ์ แก้วศรีไตร
1064 พัชราภรณ์ ตันติปาลพันธ์ 1089 ไกรเพชร แซ่หยิ่ง
1065 รัตนาพร คงชู 1090 จิงหวง แซ่เหย่า
1066 วิราวรรณ์ ภูกองชัย 1091 จิตรลดา ไล
1067 ณัฐวุฒิ ประโคม 1092 นันทิรา อินทร์ถนอม
1068 คณุตม์ สายบัวทอง 1093 ปณาลี อยู่เย็น
1069 ชนิกานต์ ไชยแก้ว 1094 ประภัสสร อังกุรวณิชช์
1070 ณิชาภัทร สอาดล้วน 1095 พนัสตา พานทอง
1071 นราธิป มีสัตย์ 1096 พิชญากร ภักด์ิมี
1072 นิษฐา อินยงค์ 1097 มณีรัตน์ ขัดเค้า
1073 พรพิมล นรนารถ 1098 วิชัย ฉันทร์มิตรกุล
1074 ภัทร สวนชัง 1099 ศุภลักษณ์ แซ่โกว
1075 ภาณุวิชน์ ธรรมธาดา 1100 เสาวลักษณ์ ข่ากลัด

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 22  (วันที ่14 และ 21 มีนำคม 2562) บำ่ย 
คณะมนุษยศำสตร์



นายกอ้งสกล  กวินรวีกลุ

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล
1101 อริยา แสงสุริยะฤทธิ์ 1126 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอักษราวดี ปทัมสันติวงศ์
1102 อาซาง แสนหว่าง 1127 ณัฐพร มาโค
1103 กัญณัฏฐ์ ยามาโอกะ 1128 สุวิมล วัดเกล้ียวพงษ์
1104 กิตติชาติ ชวามนนท์ 1129 ดาริกา ขจัดโมหาคติ
1105 ชาญชัย สุริวงษ์
1106 ณัฐพิชา โพธินวล
1107 เดชาวัต ประมวลมงคล
1108 เนตรนภา สุทธิดี
1109 วรรธนนัญ ศรีชนะ
1110 ศรัณยาพร วีรศรุตพันธุ์
1111 อนุวัฒน์ ป้านตัน
1112 พรรณธร พิภพ
1113 สาวิตรี นิลงาม
1114 เธียรชัย อิศรเดช
1115 ทวิน กัลยาณเมธี
1116 ณรัก ราศี
1117 ลลิตา สิทธิพันธ์
1118 คฑาวุฒิ แก้วเกิด
1119 เจ๊ะอัสรี ภูมิประเสริฐ
1120 สกุลวรรณ รัตนชัย
1121 มีนา ทรงธรรม
1122 อารียา ชัยพิพัฒน์
1123 พิชชาพร เรืองช่วย
1124 ราตรี หรุ่มวิสัย
1125 อุไรวรรณ โพมน

เต็ม      29     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 23  (วันที ่14 และ 21 มีนำคม 2562) บำ่ย
คณะมนุษยศำสตร์


