
นางสาวกญัชลิกา  ทองอยู่  

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล
1 อัญรินทร์ รุจิภัสสรานันท์                                                                                                                                26 ณัฏฐ์ชญา เช้ือค าเพ็ง            
2 เฉลิมพันธ์ จาตุรันต์วณิชย์                                                                                                                                  27 ณัฐณิชา ครูศากยวงศ์
3 อนุภาพ วงค์แปลก                                                                                                                                             28 ธีรยุทธ สวียม      
4 กรกช ภาเจริญสุข                                                                                                                                             29 ปัทวี แดงโกเมน
5 ภูมิ ชูวงศ์โกมล 30 สุทธิชัย บุญคง
6 วาสิฏฐี ไกรลาสสุวรรณ 31 คิมหันต์ แซ่เจ
7 วันพิทักษ์ บัวเกตุ                                                                                                                                          32 จิราพร ธรรมพิมล
8 อาภากร ชมะวิต                                                                                                                                            33 พิชามญช์ุ เจริญสุขสกลุชัย
9 เอกมงคล ข้อสูงเนิน                                                                                                                                          34 ศิริลักษณ์ จุลชีพ
10 อาทิตา โชติสวัสด์ิ                                                                                                                                       35 พีรดา มัดตาเฮด
11 กติติภณ บุญเมือง                                                                                                                                            36 พรพรรณ จันทร์หล้า
12 ชุติมา สอนถา                                                                                                                                             37 คริสเตียน เทมเพิลมันน์
13 วรศักด์ิ กนุเมืองใจ                                                                                                                                         38 ไอเวน เทียวดอร์ แคร่ี
14 รัตนาภรณ์ เจริญสุข                                                                                                                                       39 ปัณณพร บุญสมบัติ
15 ชยพล ค่าแพง                                                                                                                                                 40 สกลุรัตน์ ค านนท์
16 ธนพร แซ่ตัน                                                                                                                                              41 อริสา ลาดละคร
17 จารุวรรณ เจริญพงศ์ภัค                                                                                                                                    42 ศิลา แสงอินทร์
18 วีณา อ้วนสมบูรณ์                                                                                                                                         43 ฟาเมล่า แอน ดิวินากราเซีย ปานิปาวัน

19 กาสเปอร์ ปาลิสกา้ 44 วริษฐา สุนทรวาที
20 ฮามซา อิมราน 45 นลินี โล่ห์วิสุทธิ์
21 ณิชา ต่ าตานี 46 โมฮัมหมัดโฮเซน โมฮัมหมัดซอเดห์เทห์รานิ

22 ศจิกา บัวแกว้                                                                                                                                            47 อนุสรา คร่ าครวญ
23 สุจารี การสมวรรณ์                                                                                                                                        48 อภิสิทธิ ์การถาง
24 วัศพล ธรรมรักษา                                                                                                                                             49 พาฝัน เลินไธสง
25 ญาณิกา โชติวรรณ                                                                                                                                          50 โจเซฟ เนลเป เนลเป

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 1  (วันที ่13 และ 20 มีนำคม 2561) เชำ้ 
คณะมนุษยศำสตร์



นางสาวนลินี   บุญเกื้อ

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล
51 หยิน หนิน อู 76 ฮยอนจิน ลี
52 เคียราลินน์ แอนเดรีย แคส เลิศชัย 77 บดี เล็กเนล
53 ณัชฌิมาร์ อาสาคติ 78 เพ็ญธิญา เพ็ญศิริโรจน์
54 ชาคร ดีเด่น 79 ศักด์ิสิทธิ ์บุญรัตนสายัณห์
55 มาเรีย เมอร์ซ่ี ดูดัส แครีเจอโร 80 ชนิชา ปลอดกระโทก
56 เจ็นเซ่น ลิม 81 กรรณิการ์ บุนนาค
57 กนกพร ข าวิลัย 82 จุฑามาศ จรทะนา
58 รอนญ่า วงศ์แกว้นาวา 83 ปัทมพร พรมกา
59 ปริตา ปานนพภา 84 สุจริยา ธรรมโฉม
60 นนทชา อัศวไมตรี 85 อสัมา อสิมาอลี มูซา มูบารัค อลัมันเดย์

61 ธมลวรรณ อินศร 86 มาริแอน นิ่มนวล
62 ภูริเดช ตานะเศรษฐ 87 กนกกาญจน์ อาภาอภินันท์
63 เบญญาดา เมืองพุทธา 88 กนกวรรณ เหมือนภู่
64 เบญจามาศ ชดช้อย 89 กมลรัตน์ หนูคง
65 ชัชกาญจน์ มณีสงค์ 90 กมลรัตน์ อ้วนอ่อน
66 สุพัตรา เขียนสอาด 91 กญัญธัน ชอบพานิช
67 วัชเรนท์ เนื่องจ านงค์ 92 กาญจนา โสปันหริ
68 ฐิติพร สิงห์กลุ 93 กาญจนา หงส์ทอง 
69 ณัฐดนัย เกา้กนกนศิลป์ 94 กณุชญา เหลาบัว
70 เบนเนดิก กลุเกยีรติประวัติ 95 กสุุมา กาสุรงค์
71 ศศิธร ศรีราธารา 96 ขนิษฐา ละออ แวร์บัค
72 อาภาศิริ สมัครพันธุ์ 97 คณาเนตร ศรีจันทวงศ์
73 พรรณนิภา อินทะวงษ์ 98 จันทร์จิรา ทองอ่อน
74 ปิยาพัชร กิ่งแกว้ 99 จิณณวัตร กล่ินพงค์
75 พัทธนันท์ จงเกรียงไกรธร 100 จินตนา อินทร์ทอง

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 2  (วันที ่13 และ 20 มีนำคม 2561) เชำ้ 
คณะมนุษยศำสตร์



นางสาวสุพาภรณ์   แสนใจ

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล
101 จิรายุ ยธิกลุ                                                                                                                                               126 ทิพวรรณ สมศักด์ิ
102 จุฑาภรณ์ สุขศรี                                                                                                                                          127 ทิพสุคนธ์ พรประเสริฐสม  
103 จุฑามาศ ด ากลุ                                                                                                                                            128 ธิดารัตน์ ทองมหา
104 เจนจิรา ก าริสุ                                                                                                                                           129 ธิดารัตน์ สุขประเสริฐ
105 โจแอนนา เมอร์ไชเดส บรอกต้ั์น                                                                                                                             130 จ่าสิบตรีธีรัช ผลทิพย์ 
106 ฉัฐญา ละม้ายแข                                                                                                                                           131 นพกฤษฏิ ์อัครเจริญนิธิกลุ
107 ฉัตรลดา วิจินธนสาร                                                                                                                                       132 นรีรัตน์ นาวีว่อง
108 ชนม์นิภา วิพุธสกลุ                                                                                                                                       133 นรีรัตน์ ศรีวิลัยกลุธน
109 ชนิดา ยังเจริญ                                                                                                                                           134 นฤพันธ์ สาทจีนพงศ์
110 ชมพูนุช พิเชฐพันธุ ์                                                                                                                                     135 นวรัตน์ สังข์สา
111 ชลธิชา ศิริสกลุพานิช                                                                                                                                     136 น้ าฝน แซ่อึ้ง
112 ชัญญา สิงห์ทอง                                                                                                                                           137 นิชนันท์ วงษ์วรรณดี 
113 ชาคริช ฤกษ์จรัสกลุ                                                                                                                                          138 นิลาวรรณ อิ่มเอี่ยม 
114 ชุติมา อ่อนตาโย                                                                                                                                          139 เนื้อน้อง บ าราบพาล
115 ไชยพงศ์ แกว้เดชพิทักษ์                                                                                                                                      140 แนนซ่ี ชาบรา  
116 ฌัฌฌา ภูเ่หลือ                                                                                                                                           141 ปทิดา อัศวเรขา 
117 ฐิตารีย์ รัตนวารี                                                                                                                                        142 ปภาวี เรืองฉาย
118 ณัฐกร บุญนะฤธี                                                                                                                                              143 ปรียา เสริมแสง  
119 ณัฐชา องค์วุฒิเวทย์                                                                                                                                      144 ปาริฉัตร มณีกญัย์
120 ณัฐวัชร์ ทองเจริญ                                                                                                                                           145 ปาริฉัตร หาญกล้า
121 ณิชาภา ณ สงขลา                                                                                                                                           146 ปุณฑริกา เรืองฤทธิ์
122 ดารารัตน์ สีพุทธา                                                                                                                                        147 ผุสดี ภูจอมดา
123 ดาวเรือง รัชชะกติติ                                                                                                                                         148 พนารัตน์ แสงภารา
124 เดือนเพ็ญ ปะหุปะไพ                                                                                                                                       149 พรนภา มีความดี
125 ทัศนีย์ นิลสนิท                                                                                                                                          150 พลอยพัชร ศรีบุญเรือง

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 3  (วันที ่13 และ 20 มีนำคม 2561) เชำ้ 
คณะมนุษยศำสตร์



นางสาวภิศรามณีษ์   อาจชอบการ

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล
151 พัณณ์ชิตา ใบกหุลาบ                                                                                                                                       176 ศิริวัฒนา ค าเสียง 
152 พัทธียา มัดฮาซัน                                                                                                                                         177 ศิวิมลธ์ สังข์ศรี 
153 พิชชา ศักด์ิภิรมย์                                                                                                                                       178 เศรษฐ์ธรรศ อัครนภนต์ 
154 พิทูร ไทรศรพิทักษ์                                                                                                                                          179 สมศักด์ิ วงษ์สะมัน
155 พิมพ์ลักษณ์ วัชรประทีป                                                                                                                                   180 สรไกร ใจวรรณค า
156 พิริยา จินะแปง                                                                                                                                           181 สราวุฒิ ชูหนู
157 ภัคพิชา มหารักษิต                                                                                                                                           182 สวรรณญา ไทยนิยม   
158 ภิรมญา วงษ์จักษุ                                                                                                                                         183 สัครินทธ์ อ้นประวัติ
159 มาเรีย คามิลลา เฟนเทเบลเลีย                                                                                                                              184 สิริยา โสมชม 
160 เมทินี สังข์วงค์                                                                                                                                         185 สุธินณา ใหม่เอี่ยม
161 ยูมิการ์ หวังผล                                                                                                                                          186 สุภัสสร ทิพนนท์
162 รติรัตน์ ค าวงศ์                                                                                                                                          187 สุรศักด์ิ ธรรมเป็นจิตต์ 
163 รัชนี สียา                                                                                                                                               188 เสาวลักษณ์ ยงยืน 
164 รุ่งทิวา แซ่สง                                                                                                                                           189 เสาวลักษณ์ สังข์ทอง  
165 วรดา สันเต๊ะ                                                                                                                                             190 เหมือนฝัน ซ้อนเปียยุง 
166 วรากร มีสุขทรัพย์                                                                                                                                           191 อดิยา ภูยาทิพย์
167 วรุตม์พล ภิญโญบริสุทธิ ์                                                                                                                                    192 อนัญดา สอาดพงษ์   
168 วลีวัลย์ สุขแสง                                                                                                                                          193 อัครวิศุทธ์ แสงอภิสุทธิ์
169 วัชระเทพ เทพมหัสศิลป์                                                                                                                                       194 อัจฉริยาวุฒิ มูลเรือนแกว้ 
170 วิภารัก วรสาร                                                                                                                                            195 อารดา ฝันเชียน 
171 วิภาวรรณ พินเสนาะ                                                                                                                                        196 อิทธิฤทธิ ์บัวสถิตย์ 
172 ศศินิภา จันทิพย์                                                                                                                                         197 กนิษฐา หมุยเฮบัว
173 ศศิรักษ์ โชติวานิช                                                                                                                                       198 กลุธารินท์ ทศพร
174 ศิริพร โสภณ                                                                                                                                              199 ขวัญฤทัย แสนแกว้
175 ศิริวรรณ มัดดิน                                                                                                                                          200 จิตรา ผดุงกจิ 

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 4  (วันที ่13 และ 20 มีนำคม 2561) เชำ้ 
คณะมนุษยศำสตร์



นางสาวจันทร์วิภา   วินทะชัย

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล
201 จิโรจน์ สุพัฒน์                                                                                                                                             226 ฐิติมา โสภา
202 จุฑารัตน์ ขนอม                                                                                                                                           227 ณัฏฐณิชา ดวงจรัส
203 ซานีรา สาและ                                                                                                                                             228 ณัฐธิดา เร่งเจริญวงศ์
204 ณัฐชา สุขแซก                                                                                                                                             229 ธาวิน แจ่มแจ้ง
205 ณุติ เอมบ้านกวย                                                                                                                                             230 นฤมล บัวปลี  
206 ดวงหทัย นุ่มทอง                                                                                                                                          231 นิตินัย ลาภจิตร 
207 ดารารัตน์ แสงจินดา                                                                                                                                       232 พรพรรณ พวงทอง 
208 เทวา ทาศรี                                                                                                                                                     233 ภัทราภรณ์ นิลบารันดร์ 
209 ธนิสรา พรมสะอาด                                                                                                                                          234 รชต จันทร์ประคอง 
210 ธิดารัตน์ รู้ประมาณ                                                                                                                                      235 ศุทธิกา ทองใบ
211 นันทนา ครุฑธาพันธ์                                                                                                                                       236 สายชล ชาวบางพรหม 
212 ปฐมรัตน์ ตันสุวรรณรัตน์                                                                                                                                     237 อัจฉรา จรัสสุนทรวงศ์ 
213 พลอยปภัส อุปพรพงศ์                                                                                                                                       238 เบนจามิน เกแซร์ 
214 พิชชาพร เพชรพระพุทธ                                                                                                                                      239 ค ามูล บัวใหญ่  
215 มณฑิตา ทองก่ า                                                                                                                                               240 พัชรีรัตน์ เนียมคนตรง 
216 วิฑูรย์ กองธรรม                                                                                                                                             241 ธาราทิพย์ ต้นชมภู  
217 วิไรวรรณ์ จีนไม้                                                                                                                                         242 ภาณุ วุฒิจินดา 
218 ศศิวรรณ ไตรสารศรี                                                                                                                                        243 กนกพร เมืองแสน 
219 สิริกาญจน์ ศิริพานิช                                                                                                                                        244 กนิษฐา หรุ่มวิสัย  
220 สุธิดา วิทยาศิริกลุ                                                                                                                                      245 กมลชนก การะเกตุ 
221 สุนิษา คงเขียว                                                                                                                                           246 กมลชนก แกว้แจ่มศรี   
222 สุนิสา ศิลประกอบ                                                                                                                                         247 กรวิภา ดวงช่ืน    
223 สุรพี บูชา                                                                                                                                                  248 กฤติยา คงแกว้
224 อารียา หาวิรส                                                                                                                                            249 กฤติยาวดี วังภูงา 
225 ชาญวิศว์ สีหะวงษ์                                                                                                                                           250 กนัตพร วงค์เตียมใจ 

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 5  (วันที ่13 และ 20 มีนำคม 2561) เชำ้ 
คณะมนุษยศำสตร์



นางสังเวียน   พาเฮือง

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล
251 กิ่งแกว้ สิงห์สุระ                                                                                                                                       276 ชไมพร เกดิวิบูรณ์
252 กติติศักด์ิ รักไทย                                                                                                                                          277 ชรรณษา โจมนุพงศ์ 
253 กติิยา รักสุวรรณ                                                                                                                                         278 ชลณัฐ อุ่นลอย 
254 เกตุสณี อยู่ค า                                                                                                                                           279 ฐนโรจน์ เกริกพร้อมพงศ์ 
255 เกศราพร เอกประเสริฐ                                                                                                                                      280 ฐปนา จริตธรรม 
256 เกษศิณี เดชพิชัย                                                                                                                                         281 ณกมล จันทสอน  
257 แกมกาญจน์ ไกรลักษณวราภา                                                                                                                                  282 ณฐพัชร แซ่เล้ียง  
258 คณพศ ถาวรยิ่ง                                                                                                                                               283 ณัชกช ชัยชนะธรรม 
259 คณาวุฒิ เทพจั้ง                                                                                                                                             284 ณัฏฐณิชา ผดุงศิลป์
260 คอดีเยาะ เลาะ                                                                                                                                            285 ณัฏฐาภรณ์ เจริญกจิ 
261 คุณากร อินทพันธุ ์                                                                                                                                          286 ณัฏฐินี สิทธิ
262 คุณิตา แกว้เหลือง                                                                                                                                        287 ณัฐกฤตา วุฒิสาร 
263 ฆนสัญญ์ ชุ่มนิกาย                                                                                                                                           288 ณัฐนันท์ ค าสีทา
264 จรัญ ปัณฑ์ศิริโรจน์                                                                                                                                         289 ณัฐพร มาโค 
265 จันทร์แรม มายาต                                                                                                                                          290 ณัฐพิศชนา พันธุอ์ักษร 
266 จาริณี ยอดสุรางค์                                                                                                                                        291 ณัฐภูมิ จิตติบุญเรือน  
267 จ าเนียร สุริโยทัย                                                                                                                                        292 ณัฐรดา คงรอด  
268 จิตติพงษ์ ดีนอก                                                                                                                                             293 ณัฐริกา รัตนอุไร 
269 จิรตา ทองสุก                                                                                                                                             294 ณัฐริยา เอี่ยมใจดี 
270 จิราพร ศิริวัน                                                                                                                                           295 ณัฐรี เทียนมณี 
271 จิราภรณ์ ใจรักเกษมสุข                                                                                                                                    296 ณัฐวุฒิ โพธิป์ระดิษฐ์ 
272 จิราภา สมอาจ                                                                                                                                             297 ณิชากร โคตรสิมมา
273 จีรวัฒน์ แกว้ยา                                                                                                                                             298 ณิชาภา แสงมณี 
274 เจษฎาพร ใบเงิน                                                                                                                                           299 ณิลญา ธนเวโรจน์วงศ์ 
275 ชญานี แย้มหอม                                                                                                                                            300 ดลรยา กาลัง

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

คณะมนุษยศำสตร์
แถวที ่ 6  (วันที ่13 และ 20 มีนำคม 2561) เชำ้ 



นางวรรณา   ตันติศิรประภา

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล
301 ดวงตา ดวงอาสงค์                                                                                                                                          326 บังคม พลับสุวรรณ
302 เตชินี ไทยหินโจน                                                                                                                                         327 บุลิน สุวรรณเกตุ 
303 ทวี มะลีลี                                                                                                                                                  328 เบญจพร รัตนกู้เกยีรติ
304 ทวีวุฒิ ศรศักดา                                                                                                                                             329 เบญจพรรณ แสงแกว้
305 ทัศนีย์ แซ่ลี                                                                                                                                            330 ปภัสสร โชตินุพงษ์
306 ทัศนีย์ พงษ์พันธ์                                                                                                                                        331 ประกอบ คงเพชรสถิตย์ 
307 ทิตยา วณิชยกลุวงศ์                                                                                                                                       332 ประกายเดือน แสงเทพ  
308 เทพรัตน์ แจ่มใส                                                                                                                                          333 ประภัสสร สุขเกษม 
309 ธนวัฒน์ พิพัฒน์เพิ่มพูล                                                                                                                                     334 ประภามาศ บุญกวย 
310 ธนาภรณ์ แสนสุด                                                                                                                                           335 ประมุข หงส์ขจรนันท์
311 ธวัช กล่ินจันทร์                                                                                                                                            336 ประวิทย์ แซ่โค้ว 
312 ธัญธร ปัดชากาว                                                                                                                                           337 ปัญณพัชญ์ ชมพูนุท ณ อยุธยา  
313 ธิดารัตน์ นาถวิล                                                                                                                                         338 ปัญมาศน์ บุญเรืองศักด์ิ 
314 ธีรสา รสหวาน                                                                                                                                             339 ปารมินทร์ แกว้เพชรสุวรรณ 
315 ธีระยุทธ ภักมี                                                                                                                                              340 ปิยพร ช่ืนชม   
316 นริศรา เจริญพืช                                                                                                                                          341 ปิยะนุช ปิยะธนะศิริกลุ  
317 นฤมล อุดธิ                                                                                                                                               342 ผุสดี หมื่นเดช 
318 นวลอนงค์ ยืนยง                                                                                                                                           343 พงษ์เทพ เกดิในวงศ์   
319 นันทนา ปล้ืมถนอม                                                                                                                                         344 พชรพรรณ ผกาหลวง
320 นัยวุฒิ กลกจิ                                                                                                                                               345 พนาพร ค าพิทักษ์
321 นัสรีน หวังเกษม                                                                                                                                          346 พนิดา จรัมฤทธิ ์
322 นิพัทธ์พงษ์ หงษ์สุวงศ์                                                                                                                                      347 พรนลิน ช่ันฮง 
323 นิภารัตน์ ศิริส าราญ                                                                                                                                      348 พรพิมล อรรฆยากร 
324 นิศากร สุขถาวร                                                                                                                                           349 พรสวรรค์ บุญศรี 
325 นิออน ภูมิสง่า                                                                                                                                           350 พรเทพ ชัยชนะกล

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 7  (วันที ่13 และ 20 มีนำคม 2561) เชำ้ 
คณะมนุษยศำสตร์



นางสาวจิรสุดา   รัตนกาญจนาภา

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล
351 พลอยใส พิบูลธนโรจน์                                                                                                                                      376 รดา ศรีปราโมช 
352 พัชราภา สุขมาก                                                                                                                                           377 รัตติยากร กาศวิบูลย์
353 พิจิตรา เทพคูบอน                                                                                                                                         378 รัตน์ ปัญญาดาว  
354 พิชชาพร ราชรองเมือง                                                                                                                                      379 รัตนา มูสิกะ
355 พิชญาภา โจเปีย่                                                                                                                                          380 รินริตา วักชัยภูมิ 
356 พิมพ์ประภา กศุลเอี่ยม                                                                                                                                    381 รุ่งทิพย์ หาดเกล้ียง 
357 พิมพา จวนลูกบัว                                                                                                                                          382 รุ่งทิพย์ เหล็งเจริญ  
358 ไพโรจน์ หมีดเส็น                                                                                                                                            383 ลภัสส์การณ์ สมบัติวงค์   
359 ภคาวดี อุทธิยา                                                                                                                                           384 ลลิตา สมบูรณ์ศรีวงศ์ 
360 ภัทรลภา นิวัณณุวงศ                                                                                                                                       385 วดี ธเนศภัทรกลุ 
361 ภัทราวรรณ เทศทอง                                                                                                                                         386 วนิดา ศรีวะรมย์   
362 ภัทรียา ทองเดช                                                                                                                                           387 วนิดา สุจิตตวัฒนะ  
363 ภัสสร สุริยพันธ์                                                                                                                                         388 วรัมพร สันติณิชกลุ  
364 ภาคภูมิ บุญท้วม                                                                                                                                             389 วรางคณา สุทธยศ 
365 ภาคิน ค าขจร                                                                                                                                                 390 วิฑูรย์ พนาลิกลุ  
366 ภานุวัฒน์ กิ่งใหญ่                                                                                                                                             391 วิภาดา พึ่งยอด  
367 ภาวรินทร์ สีเสียด                                                                                                                                        392 วิไลลักษณ์ มณีสุวรรณ  
368 ภิญญ์ปวีณ์ เลียบทวี                                                                                                                                      393 วิไลวรรณ อัศวินใจเพ็ชร์ 
369 มงคล ทรัพย์ประเสริฐ                                                                                                                                         394 วิศรุต ค าวิโส  
370 มาลี ไชยบัวแกว้                                                                                                                                          395 วีรนันท์ แซ่ย้าง  
371 มิกค์ ทองระย้า                                                                                                                                              396 วีระพล พิมพ์เสนา
372 เมธาวี สุขทับศรี                                                                                                                                         397 ศนิตตา ถานัน  
373 เมสิร์ญา สารทัสสิตานนท์                                                                                                                                  398 ศศิชา ศรีประภา
374 ยุพาวรรณ นันตะสุข                                                                                                                                        399 ศศิณัฐ รุ่งสว่าง 
375 ยุภาดา วังสนิท                                                                                                                                           400 ศศิวิมล สระมาลา 

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 8  (วันที ่13 และ 20 มีนำคม 2561) เชำ้ 
คณะมนุษยศำสตร์



นางสาววิชชญา   ลิขิตอิทธิรักษ์

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล
401 ศิตวิทย์ บวรสิน                                                                                                                                             426 อัญชเกศ แพงสิงห์ 
402 ศิรินาฎ แช่ม                                                                                                                                             427 อัญชนา มาดี 
403 ศิริลักษณ์ ชินบุตร                                                                                                                                       428 อัญชิษฐวรรณ ศรีจันงาม
404 ศิริวรรณ กองมุข                                                                                                                                          429 อัฐกร กล่ินษร
405 ศิริวรรณ ช้อยเพ็ง                                                                                                                                        430 อัมพิกา ดีมาก
406 ศิริวรรณ ทองมี                                                                                                                                           431 อาจรีย์ ช่ืนข า
407 สมบูรณ์ คุณมี                                                                                                                                            432 อ านาจ สุวรรณกี้
408 สิดารัตน์ บุญทรง                                                                                                                                         433 อุทุมพร ยุประพันธ์
409 สิราภรณ์ โสก าปัง                                                                                                                                         434 อุษา ชะสันติ
410 สิริชัย ทิพย์วงศ์                                                                                                                                           435 ไอรินทร์ เจริญศรีลาลัย
411 สุขวสา นาครัชตะอมร                                                                                                                                       436 กลวัชร กองกนัภัย
412 สุชีรา แสนวงศ์                                                                                                                                           437 กสุุมา เรืองสวัสด์ิ
413 สุทาทิพย์ ทิรัมย์                                                                                                                                        438 ครองภพ หร่ังเพชร
414 สุธาทิพย์ ไกรเนตร์                                                                                                                                       439 จิราภรณ์ สมอาจ
415 สุธาสินี วงศ์วานวัฒนา                                                                                                                                    440 ชนพัฒน์ ปวินท์พัชรพล
416 สุนิสา ศรีชุติยโสภณ                                                                                                                                      441 ณัฐฐานิป วชิรวิชัย
417 สุพัตรา สุริพัฒน์                                                                                                                                        442 ทิพกฤตา จิตตรง
418 สุภิตา ด าสนิท                                                                                                                                            443 ธัณย์จิรา พินธุโสภณ
419 สุรีวัลย์ ตันติเมธางกรู                                                                                                                                  444 ธารินี อ้อเสถียร
420 องอาจ ผิวมั่นกจิ                                                                                                                                            445 นวรัตน์ ซิงห์
421 อธิศนันท์ ธัญญกลุพัทธ์                                                                                                                                   446 นิตยา ไวยบุรี
422 อภิรดี ทิมทอง                                                                                                                                            447 บรรเจิด สุนันท์
423 อรวรรณ สุริยันต์                                                                                                                                         448 บุษบา โซ่งชีวะพันธ์
424 อรสา บุญอ่ า                                                                                                                                                 449 ปณิตา จันทร์รอด
425 อรุณี เระสะอะ                                                                                                                                            450 ประวีกานต์ ค้าทองค า

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 9  (วันที ่13 และ 20 มีนำคม 2561) เชำ้ 
คณะมนุษยศำสตร์



นางสมคิด   ส ารองพันธ์

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล
451 ปรียาวรรณ เทพาค า                                                                                                                                         476 อาเจอ เชกั่ง
452 ผกามาศ แมวกระโทก                                                                                                                                         477 อุดมลักษณ์ ศึกษากจิ
453 พจนีย์ ชาวกรุงเกา่                                                                                                                                       478 เอมอร โนนค า
454 พรพันประการ ชินวราภรณ์                                                                                                                                   479 ธีรายุ นราฤทธิ์
455 พัชรินทร์ หัดถาดล                                                                                                                                        480 วารุณี เฟื่องฟู
456 เพชรรัตน์ โสภณวรคุณ                                                                                                                                      481 นัฐนันทิสา รัตนโภควินท์
457 เพ็ญพักตร์ ธะนะไชย                                                                                                                                       482 นวิน สัทรัตนวนิช
458 มัทนาวดี ศิริวรรณ                                                                                                                                        483 แสนสุข ชิงชัยบุญมิตร
459 มินตรา นุชจ าลอง                                                                                                                                          484 นภัสส์ลดา แซ่จาง
460 ลดาวัลย์ เกยีรตินภาสินธุ ์                                                                                                                               485 น้ าเพชร นิธิอุบัติ
461 ลัดดาวัลย์ วารินทรา                                                                                                                                      486 นิจฉรา รอดหร่ิง
462 วริษฐา กระจ่างวงษ์                                                                                                                                       487 ประพันธ์ หวังผาณิต
463 วาสนา ผดุง                                                                                                                                               488 ปรามวดี แซ่ปัน่
464 วิภาพร วิสัชนาม                                                                                                                                          489 พิมพ์ณภา ศรีชัยสันติกลุ
465 สายใจ หาดค า                                                                                                                                              490 วิภาวรรณ รุ่งสุริยะศิลป์
466 ส าราญ ถะเกงิสุข                                                                                                                                          491 สุดใจ เซอหมื่อ
467 สินีนาถ มูลนางเด่ียว                                                                                                                                     492 สุภาภรณ์ กรรณแกว้
468 สุกฤษฏิ ์สาลีเรือง                                                                                                                                          493 อรุณี บรรจงศุภกจิ
469 สุพิชฌาย์ พิศิษฐ์นรเดช                                                                                                                                   494 กมลชนก ประชุมจิตร
470 พลโทสุรพงศ์ เปรมบัญญัติ                                                                                                                                        495 กรชวัล กล่ินหอม
471 สุรางคนา สมบัติ                                                                                                                                          496 กฤษณ์ ไม้ดัดจันทร์
472 เสาวนีย์ ธนภัทโรดม                                                                                                                                       497 กญัณฐา เอนกนวล
473 โสภา นันทะเสนีย์                                                                                                                                         498 กญัภิรมณ์ บุญขวัญ
474 อนุชา วัดเล็ก                                                                                                                                               499 กณัณ์วรานันท์ ธรรมเสน
475 อริศรา จุมออน                                                                                                                                            500 กนัตา พรมวิเศษ

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 10  (วันที ่13 และ 20 มีนำคม 2561) เชำ้ 
คณะมนุษยศำสตร์



นายเจนวิทย์   อรัญอนันตชัย

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล
501 กานต์ชนิต ชูชมกล่ิน                                                                                                                                      526 รัชพลต์ จิกาภา
502 จันทร์ นาคนิศร                                                                                                                                              527 ริวนาฏ เมฆอรุณกมล
503 ชนิดาภา อัครวิชญกรู                                                                                                                                      528 รุ้งตะวัน น่วมจิตร
504 ชวภณ ชังอินทร์                                                                                                                                              529 วิจิตรา อุดมชีวะ
505 ชวิศา หยาง                                                                                                                                               530 ศศินทร์ คู่เจริญถาวร
506 ชุติมา ขาวฉ่ า                                                                                                                                            531 สิทธิเกยีรติ ควรชม
507 ชุติมา จ าปาทอง                                                                                                                                           532 สุกญัญา ดีน้อย
508 โชติกา ศรัทธาผล                                                                                                                                          533 สุชาดา คานิเยาว์
509 โซฟีตา ส าตาลี                                                                                                                                            534 สุปรียา อาจสมค า
510 ณัฐพล วิทยานนท์                                                                                                                                             535 สุภัชชา ทับสุข
511 ณัฐา ไวยเวทา                                                                                                                                             536 อรรถกวี แสงมณี
512 ธัญพิชชา ค าด้วง                                                                                                                                          537 อังคณา ภักดีเตล็บ
513 ธัณณวัฒน์ สังวาลย์เพ็ชร                                                                                                                                     538 อัจจิมา จันทร์หอม
514 นันทฉัตร พันธ์จันทร์                                                                                                                                     539 อาริสา ศรีบุรมย์
515 นาถกมล มาตุรัตน์                                                                                                                                         540 อิศราชัย แดงมีเชาว์
516 นิสา กระแสงสิงห์                                                                                                                                         541 จินดาพลอย น้อยคง
517 บทมากร วัฒนะนนท์                                                                                                                                            542 ธนัชพร แกว้มหาภิณโญ
518 พงศธร ทองสะรา                                                                                                                                               543 ภูมิ จิรนัยพรรณ
519 พรนัชชา องสุพันธ์กลุ                                                                                                                                     544 มณฑาทิพย์ จันทรเสนา
520 พันธุทิ์พ เพ็ชรักษ์                                                                                                                                      545 อัญชลี สังฆรมย์
521 ภาณุ ศรีรัตน์                                                                                                                                               546 จตุพร วิชัยศร
522 มลสุนี วงษ์พรหม                                                                                                                                          547 ชนิสรา เกื้อหนุน
523 มัทนพร หลาวทอง                                                                                                                                           548 พัทธนันท์ ชิบะ
524 เมธาวี ธัญญเจริญ                                                                                                                                         549 วีราวัลย์ นวลศิริ
525 รจนา เคาว์เจริญสุข                                                                                                                                       550 ชนิกานต์ บรรจมาตย์

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 11  (วันที ่13 และ 20 มีนำคม 2561) เชำ้ 
คณะมนุษยศำสตร์



นายธนัช   ทวีวาร

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล
551 ญาณทัศน์ บุญทศ                                                                                                                                              576 ณิชกานต์ ไชยโย
552 นัฏฐิกา หาญลคร                                                                                                                                           577 ดรุณี ศรีบุญคง
553 ปณิตา พูลนาผล                                                                                                                                            578 ดาราพรรณ แกว้เพ็ง
554 พรรณชนก ภูฆงั                                                                                                                                            579 ทรรศิกา จางวิบูลย์
555 ศิวรีย์ เสนานุรักษ์                                                                                                                                      580 ทินกฤต วรนาม
556 อังสุมาลิน ศรีแสงโชติ                                                                                                                                    581 ทิพย์สุดา เตจ๊ะ
557 กรกฎ ชิณณะวิโรจน์ไพศาล                                                                                                                                   582 ธนาภา น้อยแสง
558 กติติกา แต้ภักดี                                                                                                                                         583 ธนาวุฒิ มีแสง
559 เกศินีย์ กจิประชุม                                                                                                                                       584 ธันญา ศรีเพียรเอม
560 ขนิษฐา พิศุทธิไ์พจิตร                                                                                                                                    585 ธัศสรณ์ สุศรีพัฒนากลุ
561 ขัตติยะ จิตตมาศ                                                                                                                                             586 นันทประภา รักมิตร
562 เขฐ์มินทรา เชวงกลู                                                                                                                                       587 นาเดีย นรินท์ณิภา ฟิชเชอร์
563 คนึงนิตย์ เต็งเฉี้ยง                                                                                                                                     588 นิธิพร หล่อวิทยา
564 จันทร์เพ็ญ ศรีพลาน                                                                                                                                       589 บงกชกร สหกจิประภัสสร
565 จิรภัทร มีคุณ                                                                                                                                               590 บวรรัตน์ พร่ันกระโทก
566 จิรศักด์ิ อุดมรัตน์                                                                                                                                         591 บุณยนุช สินโสภา
567 ชมพูนุท ชูจิตร                                                                                                                                           592 บุษยมาส บุญทอง
568 ชลิต ทวีนิธิโสมนัส                                                                                                                                          593 ปภาพรรณ รุ่งมรกต
569 ณฐพัชร์ ณ เชียงใหม่                                                                                                                                         594 ประภัสสร อ่วมเสน
570 ณัฏฐนันท์ จงจรูญเกยีรติ                                                                                                                                  595 ประวีณา แซ่ซี
571 ณัฐกานต์ สีหะวงษ์                                                                                                                                        596 ปาณนัดดา สุดโต
572 ณัฐณชา ครูศากยวงศ์                                                                                                                                       597
573 ณัฐธิยา วิมูล                                                                                                                                            598 พนิตพิชา เติมงาม
574 ณัฐวรรณ โอฬารวงศากาญจน์                                                                                                                                  599 พรชัย บุญโชค
575 ณัฐวีณ์ สิงหนันท์                                                                                                                                        600 พรพงษ์ ศงสนันทน์

เต็ม      49     คน             มา               คน              ขาด               คน

คณะมนุษยศำสตร์
แถวที ่ 12  (วันที ่13 และ 20 มีนำคม 2561) เชำ้ 



นางสาวชลพรรษ   ล้ินบาง

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล
601 พลอยไพลิน ยาซุนสกา                                                                                                                                          626 ศศิณา พรหมถนอม
602 พลอยไพลิน อ่อนศรี                                                                                                                                        627 ศศิวิมล สินส ารวย
603 พัชรี วิริยะ                                                                                                                                             628 ศิริพร ศุภลักษณ์
604 พิชญ์วดี ทองทะเล                                                                                                                                         629 ศิวาพร รักษา
605 พิธา โพธิท์อง                                                                                                                                            630 ศุภลักษณ์ นามทะจันทร์
606 พิมพ์ชนก คุ้มครอง                                                                                                                                        631 ศุภสิริ พรสิริผาสุข
607 ภัทรมาศ มากมูล                                                                                                                                           632 สมฤทัย ชูทรัพย์
608 ภิยะพรรณี วัฒนายากร                                                                                                                                      633 สโรชา โกยส าราญ
609 รณกร จันทวี                                                                                                                                                 634 สุคนธศักด์ิ เจริญจิตร
610 รัตน์ติยา ประภาธนาชัยกร                                                                                                                                  635 สุดใจ สืบเพ็ง
611 รัตนาภรณ์ ยิ่งสุด                                                                                                                                        636 สุปรียา ศรีเหรา
612 รัถยา เกสรเสาวคนธ์                                                                                                                                       637 อดิศร เพิ่มทวี
613 รุ่งบุญ แกว้ผลึก                                                                                                                                            638 อภิชา ตติบรรจงลาภ
614 เรียว ขุนดีคล้าย                                                                                                                                            639 อริศรา จันทร์หล้า
615 ฤติมา แสงเพ็ชรส่อง                                                                                                                                       640 อลิสา เมญวีย์
616 วธัญธร อุทาสิน                                                                                                                                           641 อุบลกาญจน์ เทียนสุวรรณ
617 วนิดา แซ่ล้ิม                                                                                                                                            642 โอภาส แกว้ฉาง
618 วรุตม์ สุขใส                                                                                                                                                643 กมลเนตร ดาแฮ
619 วลัยพร อินใหม                                                                                                                                            644 ไกรฤกษ์ พันธุดี์
620 วาสินี ทิพย์ศร                                                                                                                                           645 จิราภรณ์ เมืองง้า
621 วิภาดา พูลศักด์ิวรสาร                                                                                                                                       646 ชนม์ชนก สามใจ
622 วิภาวรรณ สิยานันท์                                                                                                                                       647 ณัฏฐณิชา คงจิตวิวัฒน์
623 วีรดา วงค์มุสิก                                                                                                                                          648 นันทพร มีฤทธิ์
624 วีรวิชญ์ วีรกติติภิรมย์                                                                                                                                     649 นูรมาห์ สาและ
625 วีระภัทร์ เบญจวรางกรู                                                                                                                                       650 บุปผา จากกิ่งเรืองโรจน์

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 13  (วันที ่13 และ 20 มีนำคม 2561) เชำ้ 
คณะมนุษยศำสตร์



นางสาวกติติวรรณ   ปัญญาบุตร

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล
651 พรพิมล ทองทรัพย์                                                                                                                                         676 มงคลพัน แจ่มรัศมี
652 พัชรา เล็กข า                                                                                                                                             677 เล้งเลิศ กอบผลเจริญ
653 พัชรี แสงสุวรรณ์                                                                                                                                         678 ศิริพร ยังศิริ
654 พันทิวา ตันประเสริฐ                                                                                                                                      679 อุณากรรณ อัมพรสินธุ์
655 พันธ์ทิพย์ จันสันเทียะ                                                                                                                                   680 ฟ้าใส สิงห์แกว้
656 ภาวิณี ผกามาศ                                                                                                                                               681 สมบูรณ์ พจน์ประสาท
657 ภาวิณี ลาภทวี                                                                                                                                            682 อรรณพ ลาภเจริญ
658 รพีพร พลับสิงห์                                                                                                                                          683 ทัตธนะ ดิลกสินปัญญา
659 วรรณรดา ฉกะนันท์                                                                                                                                         684 เศรษฐโสภณ ธารชัย
660 วรรณวลี ค าพันธ์                                                                                                                                          685 ฉัตรชัย ธัมอุทัยพร
661 วริสรา แพทย์มด                                                                                                                                           686 เดวิทย์ สีผา
662 ศรีสกลุ มากผล                                                                                                                                            687 สุรชัย พุดชู
663 ศิริพร ส่องแกว้                                                                                                                                          688 กนกอร เลิศพฤกษา
664 ศิริวรรณ งามสุวรรณ์                                                                                                                                      689 กมลจันทร์ วงศา
665 ศุภลักษณ์ จันทรวิบูลย์                                                                                                                                   690 กมลรัตน์ เทศปล้ืม
666 สิรินทรา ยะถา                                                                                                                                            691 กวิสรา สังข์จันทร์
667 สุชาดา จวนใหม่                                                                                                                                           692 กนัตวิชญ์ แกว้มาเมือง
668 สุชาติ มีสิทธิ ์                                                                                                                                            693 กาญจนา บุญชาติ
669 สุธีรา ศรีช่วย                                                                                                                                           694 กติติญา หนูยอด
670 สุพรรษา บุตร์ดีวงษ์                                                                                                                                      695 กติติพันธุ ์โพธิพันธุ์
671 สุวิมล วัดเกล้ียวพงษ์                                                                                                                                    696 เกศินี คีรีโชติกลุ
672 อรนุช นิยมเดชา                                                                                                                                           697 ขนิษฐา รัศสุวรรณ
673 ญาณินี โชติวรรณ                                                                                                                                          698 คุณากร พัดวี
674 ปรัชญา ทัพขวา                                                                                                                                               699 จารุวรรณ์ ทองสีด า
675 พสิษฐ์ อิทธิปรัชญาบุญ                                                                                                                                       700 จิรัชยา บุญชีพ

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 14  (วันที ่13 และ 20 มีนำคม 2561) เชำ้ 
คณะมนุษยศำสตร์



นางสมพร   วงษ์สันต์

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล
701 จิราพา กองพาลี                                                                                                                                           726 นทีธร ลักษมัญ
702 เจตนิพิฐ ค าหมาย                                                                                                                                          727 นนฤยา ปาณะดิษฐ
703 ฉัตรสุรีย์ ผ่องศรี                                                                                                                                       728 นพมาศ สุจริต
704 ชณม์ทวี บุญถึง                                                                                                                                           729 นภัสวลัย คมสัน
705 ชลลดา จิตตรีงาม                                                                                                                                          730 นภาภรณ์ ฤทธิธรรม
706 ชาญชัย สิริรัตนาวรกลุ                                                                                                                                       731 นราพงษ์ แสงโชติ
707 ชินภัทร สุขนิคม                                                                                                                                             732 นันท์นภัส ชลสินธุ์
708 ชุดาพร นัคเรศ                                                                                                                                            733 นันทนา ขันเดช
709 พันจ่าโทเชาวพันธ์ จันทร์เพ็ง                                                                                                                                     734 นัยนา ล่าซุย
710 ณัฏฐณิชชา แสงโชติ                                                                                                                                        735 นารีรัตน์ แสงวิเชียร
711 ณัฐชา เจริญพืช                                                                                                                                           736 น้ าฝน แกว้มณีสิทธิกลุ
712 ณัฐฐา จิตเพชร                                                                                                                                            737 นิตยา คุณปรึกษา
713 ณัฐรักษ์ ศรีพิทักษ์                                                                                                                                         738 นุชนารถ พุ่มดอกไม้
714 ณัฐวุฒิ วงค์น้อย                                                                                                                                            739 เนรัญชรา พรมรักษ์
715 ณิชาบูล อุณหวีรยะ                                                                                                                                        740 บรรจง มโนด ารงธรรม
716 ณิชาภา จันทร์เพ็งเพ็ญ                                                                                                                                    741 บุญโฮม ยืนสุข
717 ธนะชัย ชัยจ ารัส                                                                                                                                             742 บุศราภรณ์ วาทนเสรี
718 ธนัญชนก พนวาสากลุ                                                                                                                                        743 ปพิชญา ไชยบุตร
719 ธนากร จันทร์อ่อน                                                                                                                                            744 ปรียาวรรณ อิทธิเวสสะเลิศ
720 ธนาทิพย์ แกว้เสน                                                                                                                                         745 ปาลิกา ดีหะสิงห์
721 ธนียาพรรษ แสงไทยทวีบุญ                                                                                                                                   746 ไปสยา มาลาหอม
722 ธยา สุขคล้าย                                                                                                                                                747 ผ่องศรี ทานาแซง
723 ธรรมชนก แสงทอง                                                                                                                                           748 พนิตนันท์ อยู่เพียร
724 ธฤตวดี ปรีชา                                                                                                                                             749 พรสถิตย์ พิกลุแกว้
725 ธีรวุฒิ ผลเงาะ                                                                                                                                              750 พัชรา เกนอก

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 15  (วันที ่13 และ 20 มีนำคม 2561) เชำ้ 
คณะมนุษยศำสตร์



ว่าท่ีร้อยตรีหญิงพัทณวดี   มะริธง

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล
751 พัชรี แสนหล้า                                                                                                                                            776 รัชฎา เทพจิตร์
752 พันทิพา โพธิข์าว                                                                                                                                         777 รุจิรา มากสมบูรณ์
753 พัสพร ปทีปพลีผล                                                                                                                                          778 วรรณพัทธ์ มาลัยวรรณ์
754 พาณี สุขสวัสด์ิ                                                                                                                                          779 วรินทิพย์ ประดิษฐ์กนก
755 พิชชานันท์ หิรัญเลิศปิติคุณ                                                                                                                              780 วสันต์ มังกรแกว้
756 พิชญา ดุเหว่า                                                                                                                                               781 วัชราภรณ์ บุตรหิน
757 พิมผกา บุญวงศ์                                                                                                                                           782 วันวิสา พลวิเศษ
758 พิไลลักษณ์ รจนากลู                                                                                                                                       783 วาธิณี เจียนงาม
759 ภคพล สุทธิไมตรี                                                                                                                                             784 วิภาพร พิมพ์ศรี
760 ภควรรณ แสงศิริ                                                                                                                                           785 วิรภัทร ศรีทรัพยวโรบล
761 ภัควลัญชญ์ สิงห์ขรณ์                                                                                                                                     786 ศศิมา สะอูน
762 ภัทรดร มีณรงค์                                                                                                                                              787 ศิรินภา โคหนองบัว
763 ภัทราพร สงครามยศ                                                                                                                                         788 ศิรินภา ทับทิมเถื่อน
764 ภานุพงศ์ สายค า                                                                                                                                              789 ศิริวัฒนา สามารถ
765 ภุมริน ภักนิกร                                                                                                                                              790 ศุภลักษณ์ เท่ียงฉลาด
766 มณีนุช หนูพันธ์                                                                                                                                          791 สาคร ชูจิตรช่ืน
767 มนชยา ต าราเรียง                                                                                                                                          792 สาธิต โชติเสถียรวงศ์
768 มอม บุญถิ่น                                                                                                                                              793 สาธิต ฤกษ์พิจิตร
769 มานะเทพ เรืองมโนธรรม                                                                                                                                        794 สายชล วงษ์แสงตา
770 ยุคล พรหมรินทร์                                                                                                                                          795 สายไหม พัฒน์ทอง
771 ยุทธนา ศรีแสง                                                                                                                                               796 สุขุมาล กล่ินสุคนธ์
772 ยุภา หลอดเงิน                                                                                                                                            797 สุชล แซ่เฮง
773 ยุภาพิน สุขเกดิ                                                                                                                                          798 สุณิษา บัวพึ่งน้ า
774 ยุภาวรรณ ผิวข า                                                                                                                                           799 สุธีวรางค์ จักรใจ
775 ระดารัตน์ กะการดี                                                                                                                                        800 สุพรรณ ทองสุ

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 16  (วันที ่13 และ 20 มีนำคม 2561) เชำ้ 
คณะมนุษยศำสตร์



นางสาวแพรวพรรณ   มุขจร

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล
801 สุภาพร สันละคร                                                                                                                                           826 ญณิษฐ์ฬีนี ดอกสันเทียะ
802 สุภาพร หมายเลิศหล้า                                                                                                                                      827 ณกณัณ์ นิลหัต
803 สุริษา จันทร์ต๊ิบ                                                                                                                                        828 ณัฐพล คุณวัฒน์
804 สุวรรณา สุขท่ัว                                                                                                                                          829 ธนกฤษ เช้ืออินทร์
805 สุวรรณี อาศัยพลวง                                                                                                                                        830 ธนาภัทร ชะอุ่มศรี
806 หทัยกาญ ทองสุข                                                                                                                                           831 ธารทิพย์ มหามาตย์
807 อนุวัฒน์ โพธิแ์สงดา                                                                                                                                         832 เนติ สุนทราวราวิทย์
808 อนุสรา ไผ่พรม                                                                                                                                            833 เบญจกานต์ พิสัยเลิศ
809 อภิญญา คชอาจ                                                                                                                                             834 พรสุดา บวรกจิมณี
810 อมรรัตน์ โจมชู                                                                                                                                           835 พลอยกมล สงกระโทก
811 อมินตรา พรหมคง                                                                                                                                           836 พิมพ์ฑักษอร แสงทองไชย
812 อรณี มิ่งภู                                                                                                                                              837 ไพบูลย์ กล่ินมาลัย
813 อรนิด โปธาฤทธิ ์                                                                                                                                         838 ภัททิรา บุญจันทร์คง
814 อรพรรณ สิทธิเสนา                                                                                                                                         839 มุกขรินทร์ เพ็ชรศิริ
815 อรรถพร จึงมานนท์                                                                                                                                         840 วรรณพา แสงเพ็ชร
816 อาดีน การดี                                                                                                                                                 841 วาสนา เบทู
817 อานนท์ เกยีรตินิยมศักด์ิ                                                                                                                                    842 ศิรดา จ าปาดะ
818 อาลดา สุขแกว้                                                                                                                                            843 สิโรชา แฉกพิมาย
819 อุไรวรรณ ชูใส                                                                                                                                            844 สุวลักษณ์ แว่นระเว
820 เอื้อมทิพย์ ทองวิเศษ                                                                                                                                     845 อรรถพล สาคริก
821 กฤษณา สิงห์ขันธุ ์                                                                                                                                       846 อรวรา มีชู
822 จักรกฤษณ์ ภาคฐิน                                                                                                                                            847 อุไรรัตน์ แซ่เซ่
823 จันทมณี ชูจันทร์                                                                                                                                         848 นิเวศน์ เน่าบู่
824 ชญาดา สิทธิพล                                                                                                                                            849 ปรียา สุขเขียว
825 ช่อทิพย์ หมื่นอัศวิโรจน์                                                                                                                                 850 กมลรัตน์ อินต๊ะแปง

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 17  (วันที ่13 และ 20 มีนำคม 2561) เชำ้ 
คณะมนุษยศำสตร์



นางสาวนุจรินทร์   โกมล

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล
851 อรวรรณ กรวิทยโยธิน                                                                                                                                       876 พรสุดา วรรณใส
852 พรพงษ์ เพชรรุ่งรัศมี                                                                                                                                        877 พัชริดา นันทนะกจิ
853 คงวุฒิ กนกโชติเลิศ                                                                                                                                          878 พิมพ์พร แดงเรียงรัมย์
854 ดาริกา ขจัดโมหาคติ                                                                                                                                       879 วัชระ สุดสงวน
855 ธนาวดี ปานสีลา                                                                                                                                           880 วิราวรรณ โสธิสัย
856 นภาพร ส้าบอง                                                                                                                                             881 สายัณห์ ป่าแฝก
857 พันทิวา ต้ังกจิเชาวลิต                                                                                                                                   882 สุชานันท์ วงศ์เวคิน
858 เพ็ญศรี เพ็ชรสมบัติ                                                                                                                                         883 กลัย์ชนา ละว้า
859 มาลีวัลย์ แซ่ยี่                                                                                                                                         884 คณิฎฐ์ษา คุณวุฒิ
860 วิมล หวังวณิชพันธุ ์                                                                                                                                     885 เจติยา เมตุลา
861 วีรภัทร วงค์จรณบูรณ์                                                                                                                                        886 ณัฐทนันฑ์ ทิวาวรรณกรณ์
862 ศศิธร นิพัทธ์โรจน์                                                                                                                                       887 ดาราวรรณ พูลเพิ่ม
863 สุดารัตน์ วงศ์กระจ่าง                                                                                                                                    888 ภารดี นทีพิทักษ์
864 อรนุช ยาโงด                                                                                                                                              889 กมลวรรณ จันทรัตน์
865 ณภัทร ศรีพยัคฆ ์                                                                                                                                            890 กลัยาณี ทองสยาม
866 ณัฐพร จูฑะพงษ์                                                                                                                                           891 กาญจนา อะทอยรัมย์
867 ธรกาณ วัฒนบันดล                                                                                                                                          892 กุ้ง -
868 บัวบูชา บุญแกว้ขวัญ                                                                                                                                      893 กลุวดี กติติบุญโรจน์
869 กนกวรรณ เกดิมี                                                                                                                                           894 ขนิษฐา แซ่วุน่
870 ณัฐพล ทิมสวัสดิกลุ                                                                                                                                          895 ขวัญ อยู่เป็นสุข
871 ธนกร มุมบ้านเช่า                                                                                                                                            896 ขวัญฤดี เพ็ชรศรี
872 ธนกร ล้ิมธุวทรัพย์                                                                                                                                          897 คริสทิน โวล์เฟอร์ชเต็ดเตอร์
873 นุชชาดา สมานคติวัฒน์                                                                                                                                     898 จริยา เรืองสุวรรณ
874 เบญจมาศ ไทยเจริญสุข                                                                                                                                      899 จันทร์จิรา กะตุดเงิน
875 ปารเมศ ทรงก าพล                                                                                                                                              900 จารุกญัญ์ แปงศรี

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

คณะมนุษยศำสตร์
แถวที ่ 18  (วันที ่13 และ 20 มีนำคม 2561) เชำ้ 



นายอุกฤษฎ์   เฉลิมแสน

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล
901 จิตร ไพ                                                                                                                                                  926 นารินรัตน์ กล้าหาญ
902 จิตรลดา ยงยืน                                                                                                                                            927 นิตยา นนทะภา
903 จิตรา สารวรรณ                                                                                                                                            928 นุศรินทร์ มนต์แกว้
904 จินตนา กา้นอินทร์                                                                                                                                        929 เนาวลักษณ์ ปัตติภักดี
905 จีรวรรณ หอมสมบัติ                                                                                                                                        930 ปฏิญญา ฤกษ์รัตน์สิริ
906 จุฑามาศ นุ่มมีศรี                                                                                                                                        931 ปรางค์มุก แจ้งไพร
907 จุฑามาศ สืบสิงห์                                                                                                                                         932 ปรียาพร จาวลา
908 จุฑารัตน์ อินทร์จันทร์                                                                                                                                   933 ปารณีย์ เขียวจินดา
909 ชนินาถ แนวบรรทัด                                                                                                                                         934 พัสตราภรณ์ จองกา
910 ชนิปกาญจน์ พงษ์อุตทา                                                                                                                                     935 พีรยา พรมภักดี
911 ชยุดา พรทิพย์ศิริกลู                                                                                                                                     936 ภรณ์นภัส ภัคคกาญจนพัฒน์
912 ชลธิราภรณ์ สุขโข                                                                                                                                         937 ภาณุพงศ์ นครชลารักษ์
913 ชิติสรรค์ บ ารุงนอก                                                                                                                                          938 ภาณุวัชร วัฒนภิโกวิท
914 โชติรส โพธิเสน                                                                                                                                           939 ภารวี ขันเงิน
915 ฐิติกร เขมนันทกลุ                                                                                                                                           940 ภาสุรี ยอดเสน่หา
916 ฐิตินันท์ จันทร์หอม                                                                                                                                      941 มินตรา สอนสตรี
917 ตรรกวิทย์ วุฒิไกรเกรียง                                                                                                                                     942 มุสตากยี์ ตาเยะ
918 ทาริกา มัญจะกาเภท                                                                                                                                        943 ยุทธเดช ไตรผล
919 ธนวัฒน์ จวงจอง                                                                                                                                              944 รัชนีกร การสว่าง
920 ธนัชพร วรรณทอง                                                                                                                                           945 รุ่งเรือง วันทาโร
921 ธนายุต โว่ยแม้                                                                                                                                              946 ลิขิต สุวรรณสิทธิ์
922 ธัญสินี งามโพธิศ์รี                                                                                                                                      947 วรพล แอ้มอุตม์
923 นภาภรณ์ หนุนอริยทรัพย์                                                                                                                                   948 วรวิทย์ กกฝ้าย
924 นรี มรดกเกษม                                                                                                                                             949 วัชรีย์ เอกศิริ
925 นวพล ทองช่ืน                                                                                                                                                950 วันชัย บุญศิริกาญจน

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 19  (วันที ่13 และ 20 มีนำคม 2561) เชำ้ 
คณะมนุษยศำสตร์



นางสาวโชติรส   เล้ียงรักษา

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล
951 วิรินญา แสงธรรมชัย                                                                                                                                       976 ไซนุนดิน บือราเฮง
952 วีรยุทธ์ เกื้อกิ้ม                                                                                                                                          977 ตอฮาเหราะ สะแหละ
953 วีรวรรณ คุ่ยจันทร์                                                                                                                                       978 ตะวัน กองม่วง
954 แวซัยนู แวมูซอ                                                                                                                                           979 เทพศิริ ไชยพันโท
955 ศรันญา พิมพ์สอน                                                                                                                                          980 ธีรภัทร พุ่มเกษร
956 ศิรินภา สดใส                                                                                                                                             981 นฤมล สวนพันธ์
957 ศิวพร พึ่งเพียร                                                                                                                                          982 นารีรัตน์ ทิพย์โกสุม
958 ศุภกติต์ิ พรยศไกร                                                                                                                                           983 นิศาชล ช่วยขุน
959 ศุภธิดา พูลเหลือ                                                                                                                                         984 ปภัสสร โพธิสาร
960 สมสมัย รวินันทปรีชา                                                                                                                                         985 ปัตทมา ใจมั่น
961 สมหญิง เฟื่องฟุ้ง                                                                                                                                        986 พรกนก มีหวัง
962 สิริกร สายโสม                                                                                                                                            987 พาตีเมาะ ดาแฮ
963 เสาวลักษณ์ ใจดี                                                                                                                                          988 พิมพ์นารา กาญจน์วาณิชยกลุ
964 อรณิช อินทรโยธิน                                                                                                                                         989 พิไลลักษณ์ ศรีวิไล
965 อาลัม ดูดิง                                                                                                                                                 990 เพ็ญนภา ทรายงาม
966 อิสริยา ธัญญะสุขวณิชย์                                                                                                                                   991 ภาวินี หาญพันธุบ์ุษกร
967 เอกณัฐ วิไลวรรณ                                                                                                                                             992 มริสา พวงมณี
968 กวีวัฒน์ สุภาผล                                                                                                                                             993 รัตติกร พวงนุ่น
969 กญัยาณี แสงแกว้                                                                                                                                          994 วัชราภรณ์ ดาวลอย
970 เกวลิน วงศ์ภาค า                                                                                                                                          995 วิไลพร สวยวัน
971 คอมือซ๊ะ โต๊ะเย็ง                                                                                                                                           996 สานิตย์ สีนาค
972 จันทร์จิรา พยัพย์ตรี                                                                                                                                     997 สาวิตรี ฉิมแป้น
973 จิตรลดา ยืนยง                                                                                                                                               998 สุปาณี สินธุท์รัพย์สมาสุข
974 ชัยมงคล บึงไกร                                                                                                                                              999 สุพันณี สุนันต๊ะ
975 ไชยธิกลู สุทธป๊อก                                                                                                                                           1000 สุภาวดี สายยาเนตร

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 20  (วันที ่13 และ 20 มีนำคม 2561) เชำ้ 
คณะมนุษยศำสตร์



นายกอ้งสกล  กวินรวีกลุ

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล
1001 เสาวลักษณ์ บัวงาม                                                                                                                                        1026 กวินทิพย์ จรัลพรเลิศสิน
1002 ไอลดา พรหมคีรี                                                                                                                                           1027 กญัญ์พิชญ์ รัตนแพทย์
1003 ขวัญเรือน สระทองล้อม                                                                                                                                     1028 กญัญาวีร์ จารุภูมิก
1004 จรรยา อัมพรทิวาทิพย์                                                                                                                                     1029 กนัตวิทย์ แพสุพัฒน์
1005 จารุวรรณ ปิมปา                                                                                                                                           1030 กานดา เกตุประดิษฐ์
1006 เจนจิรา แพรเขียว                                                                                                                                         1031 กติติพิชญ์ ปุณณ์พิพัฒน์
1007 ณัฐดนัย ดวงจิโน                                                                                                                                             1032 กลุวดี ทองสงฆ์
1008 เดือน แซ่ล้ิม                                                                                                                                            1033 เกตนิกา เวชานนท์
1009 ทักษิน ดวงสาม                                                                                                                                               1034 เกศสุดา ไชยเดช
1010 ธนพล เขตประทุม                                                                                                                                              1035 คทาวุฒิ บรรเทิงจิตร
1011 ว่าท่ีพันตรีธเนศวร์อุดม จูมพลหล้า                                                                                                                              1036 คมน์ปกรณ์ อัครตราคุณ
1012 รจนา เทียมยศ                                                                                                                                                1037 คัทลียา กระจ่างพันธุ์
1013 รัชพร เกษมศักด์ิ                                                                                                                                         1038 คุณานนต์ ฟ้าสาร
1014 วงศ์ศรุต วนบุญญานนท์                                                                                                                                        1039 จันทิรา สังข์แกว้
1015 วิชชญวรรธน์ วัฒนะวิทย์                                                                                                                                      1040 จามีรา แซ่ม้า
1016 ศุภรัตน์ แกว้ลังกา                                                                                                                                          1041 จารุวัฒน์ สุขมงคลรัตน์
1017 อติชาติ อมาตยกลุ                                                                                                                                            1042 จิดาภา ผอมคง
1018 เอกพงษ์ ยอดเพชร                                                                                                                                             1043 จิตราพร เวียงค า
1019 ดาริณี บุญช่วย                                                                                                                                           1044 จิติภัสร์ เนตรเรืองโรจน์
1020 จิรายุ เอกวิภพ                                                                                                                                              1045 จินตนา โสดา
1021 สมศักด์ิ โพธิด้์วง                                                                                                                                             1046 จิราภรณ์ ล่ามเทียม
1022 สุรีย์ มานะเสน                                                                                                                                           1047 จีรศักด์ิ ภักดีแพง
1023 กติกานต์ ศรีตวัน                                                                                                                                         1048 จุฑาธิป ต๋ิววิลาศ
1024 กนกพร เย็นยามสุข                                                                                                                                         1049 จุฑามาศ จินาจันทร์
1025 กนกวรรณ อินปนาม                                                                                                                                          1050 ชลดา แสงค้า

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

คณะมนุษยศำสตร์
แถวที ่ 21  (วันที ่13 และ 20 มีนำคม 2561) เชำ้ 



นางสาวกฤษณวรรณ   วิงวอน

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล
1051 ชาธิญา สัตถาภรณ์                                                                                                                                         1076 นงเยาว์ ภัคสุขพิมล
1052 ชิษณุ สอนวงษา                                                                                                                                               1077 นนทนิตา กจิชวาล
1053 ชุณิชา ช่ืนใจจิตร                                                                                                                                        1078 นริศรากาญจน์ ทรรปณะวิภาส
1054 ฐิติพร นันทน์สถิตานนท์                                                                                                                                   1079 นัฏฐา ผู้ดี
1055 ฐิติมน นันทน์สถิตานนท์                                                                                                                                   1080 นิชาภา ระเวรี
1056 ฐิติรัตน์ ตรีทิพย์สถิตย์                                                                                                                                    1081 นิตย์รดี เสนเพ็ง
1057 ณัฎฐกติต์ิ มูลเมือง                                                                                                                                         1082 นิศารัตน์ จงรักตระกลู
1058 ณัฐฐิชา จันทร์ประโคน                                                                                                                                     1083 นิษฐ์สุดา หวานฉ่ า
1059 ณัฐธิดา เขื่อนเมือง                                                                                                                                      1084 ปนัดดา มังประเสริฐ
1060 ณัฐพร สมพงษ์                                                                                                                                             1085 ปภาณิน แสงมณี
1061 ณัฐวัฒน์ สะตะ                                                                                                                                               1086 ประเสริฐ ขันขยัน
1062 ณัฐวุฒิ จันทรฉาย                                                                                                                                            1087 ปริษา ประจ าแท่น
1063 ดวงฤทัย ลักษมีอรุโณทัย                                                                                                                                   1088 ปาริชาต พุ่มสุวรรณ
1064 ดารารัตน์ แสงสว่าง                                                                                                                                       1089 ปุณฑรีก ์แป้นสมบูรณ์
1065 ทัศนพรรณ ศิลา                                                                                                                                            1090 พงศ์อินท์ ยังประดับ
1066 ทิพย์พวรรณ ทุมรินทร์                                                                                                                                     1091 พชรพรรณ ดลสุข
1067 ทิพย์รดา บุตศรี                                                                                                                                          1092 พศิษฐ์ ธนินพัฒนรัตน์
1068 เทพพิทักษ์ ไชยวงศ์                                                                                                                                          1093 พัชรี ชาติเสนา
1069 ธนดล แซ่เต็ง                                                                                                                                                1094 พัทธณันท์ พลไชยวาณิช
1070 ธนดล สุวรรณ                                                                                                                                                 1095 พัทธนันท์ ปราโมทย์
1071 ธนบูรณ์ สิทธิว์ิรุฬห์                                                                                                                                       1096 พิมพ์พิศา สาริวงค์
1072 ธนันต์ธรญ์ นพพรสันติ                                                                                                                                     1097 พิมพ์ภัทรา จันทร์หอม
1073 พันจ่าอากาศเอกธวัชชัย พวงภู ่                                                                                                                                  1098 พุทธิกานต์ สุวรรณรัตน์
1074 ธัชยา เชิดแสง                                                                                                                                            1099 เพ็ญนภา แกว้ยศ
1075 ธีรภัทร์ มาเทียน                                                                                                                                            1100 แพรพลอย ประทีปรัตน์

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 22  (วันที ่13 และ 20 มีนำคม 2561) เชำ้ 
คณะมนุษยศำสตร์



ว่าท่ีร้อยตรีหญิงดวงแกว้   อยู่ประเสริฐ

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล
1101 ภัทรกร หนูทอง                                                                                                                                            1126 วัลลภ ไชยบุตรสกลุ
1102 ภาณุพงศ์ ชมช่ืน                                                                                                                                             1127 วารีรัตน์ ปาลสมบูรณ์
1103 ภาวิตา สิริไพโรจน์                                                                                                                                       1128 วิภาวรรณ อุปการแกว้
1104 ภาสกร แสนสบาย                                                                                                                                               1129 วิลาวรรณ แซ่ต้ัน
1105 ภีมพัฒน์ ธ ารงค์ธีรเดชากลุ                                                                                                                                   1130 วีณา วงศ์สวรรค์
1106 มยุรี บุทศรีพันธ์                                                                                                                                        1131 ศจี วงศ์ทา
1107 มานิต ระกาศ                                                                                                                                                    1132 ศรธวรรณ์ภรณ์ ปราบโจร
1108 ยาณี บูรพาแสงสูรย์                                                                                                                                       1133 ศรัญญา การปรีชา
1109 ยุวเรศ ธรรมวิชิตร์                                                                                                                                       1134 ศิรินทิพย์ กศุลกรรมบถ
1110 ระดารัตน์ ค าภูษา                                                                                                                                         1135 ศิริพร พจน์รัมย์
1111 ระพีพัฒน์ เถาสุวรรณ์                                                                                                                                     1136 ศิริลักษณ์ ถาวร
1112 รัชฎาภรณ์ พรหมเปีย่ม                                                                                                                                     1137 สมฤทัย ผลจัด
1113 รัชนี บุญเกดิ                                                                                                                                            1138 สมัชชา ศรีอนันต์
1114 รัตนโชติ ประกอบคุณ                                                                                                                                          1139 สโรชา ใจศรี
1115 รัถพล สุทธิธนะวัฒน์                                                                                                                                         1140 สวรส จุลทะสี 
1116 ราชวุฒิ แซ่กวาง                                                                                                                                             1141 สวิตรา อุรุพัฒนาการ
1117 เรวดี ขวัญจันทร์                                                                                                                                         1142 สายฝน แขขุนทด
1118 ฤชุกร จรูญศักด์ิ                                                                                                                                            1143 สิรภัทร บุญเลิศ
1119 ลดาวัลย์ วิทิตพันธ์                                                                                                                                      1144 สุกญัญา สาธร
1120 ลัคนา วิชญะวงศ์                                                                                                                                          1145 สุจินดา บุญสร้าง
1121 ลัดดาวัลย์ ธรรมวัตร                                                                                                                                      1146 สุชาติ ศรีปัจฉิม
1122 ล าดวน ยิ่งรักเพ็ญจันทร์                                                                                                                                  1147 สุชานันท์ อิ่นค า
1123 วรรณจันทร์ จันทร์เพ็ญ                                                                                                                                    1148 สุดารัตน์ โคตรสาลี
1124 วรรณรญา กลุเสน                                                                                                                                           1149 สุเทพ ประนิพลกรัง
1125 วันเพ็ญ ท้าวพยุง                                                                                                                                         1150 สุพรรณิการ์ พลค ามาก

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 23  (วันที ่13 และ 20 มีนำคม 2561) เชำ้ 
คณะมนุษยศำสตร์



นางสาวมณีรัตน์   สุทธิวานิช

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล
1151 สุภัทธา พันธ์พรหม                                                                                                                                        1176 กฐิน ค าพรมมี
1152 สุภิรญา ค านู                                                                                                                                             1177 กมลทิพย์ ระวิงทอง
1153 สุเมธ ปานนพภา                                                                                                                                               1178 กรงจักร สุวรรณโมสิ
1154 สุวิทย์ สมสุข                                                                                                                                               1179 กติติพงศ์ ทิพย์เลิศ
1155 เสาวลักษณ์ ชมเชย                                                                                                                                         1180 กติติพงศ์ เอกทัศนาวรรณ
1156 แสงระวี ประสิทธิส์มสกลุ                                                                                                                                  1181 จักรกฤษณ์ กลุไกรเวส
1157 แสงรัตน์ ละค ามา                                                                                                                                             1182 จิรัชยา ชินราช
1158 โสรญา นาทอง                                                                                                                                              1183 ชญาภา ใจวงศ์
1159 หทัยชนก ธะนะวงศ์                                                                                                                                         1184 ณปภัช เจริญศรีสุวรรณ
1160 หทัยรัตน์ สุขแกว้                                                                                                                                        1185 เบญจมาศ หลีประเสริฐ
1161 หฤทัยปรีย์ ยอดตระกลู                                                                                                                                     1186 ปกติ บรรลุศิลป์
1162 อธิธนันท์ แสงงาม                                                                                                                                            1187 ปนัดดา เฆพ้วง
1163 อโนทัย นักเบศร์                                                                                                                                             1188 ปิตินันต์ นิลประเสริฐ
1164 อภิญญา ไชยเดช                                                                                                                                            1189 พิชญ์สินี เถาทอง
1165 อภิรักษ์ วงศ์ไพศาลลักษณ์                                                                                                                                    1190 ภัทรพงศ์ สันติวราคม
1166 อภิษฎา ไทยนิรันประเสริฐ                                                                                                                                  1191 ภาคย์ เกดิรวย
1167 อมรรัตน์ คนใหญ่                                                                                                                                          1192 ภาณุปัญญ์ ทองค า
1168 อรพรรณ นามบุดดี                                                                                                                                          1193 ภาณุมาศ รองเมือง
1169 อรอุมา นนท์ทองพูล                                                                                                                                        1194 ภานุพงศ์ ธิศาเวช
1170 อริสา นุ่นแกว้                                                                                                                                           1195 มุกดา ศรีอภัย
1171 อัครพล ไกรยบุตร                                                                                                                                             1196 วิชัย แกว้บุญ
1172 อัญชลี เพ็งเอียด                                                                                                                                            1197 วิรุฬห์วัชร ภัทรมนัสกานต์
1173 อารีรัตน์ อิสมัญ                                                                                                                                         1198 ศศิญา มานะศรี 
1174 อาวีนาฎ กาละภักดี                                                                                                                                        1199 สานิตย์ ยกเซ่ง
1175 อุทัย อ่อนสิงห์                                                                                                                                             1200 สิริพร พงเพชร

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 24  (วันที ่13 และ 20 มีนำคม 2561) เชำ้ 
คณะมนุษยศำสตร์



นางสาวดิศราพร   วิทยานนท์

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล
1201 สุธิดา สารมะโน                                                                                                                                           1226 เบญจมาศ ซ้วนขาว
1202 สุภาวดี ไตรยวงค์                                                                                                                                         1227 ประยูร นิลเพชร
1203 หยกรตี จงจิตต์                                                                                                                                           1228 ปิยะธิดา เริงโพธิ์
1204 อนันตชัย โกษาแสง                                                                                                                                            1229 ณัฐกาญ อบกลาง
1205 อภิณัฐธิดา เรืองสมุทร                                                                                                                                    1230 ดวงนภา ลอบงาม
1206 อัครินทร์ จิราศิริฐากรณ์                                                                                                                                    1231 เปรมยุดา ตระกลูปิน่ทอง
1207 อารีรัตน์ ก าลังวุธ                                                                                                                                       1232 พงษ์สานต์ แสงอุดม
1208 อิสยา สุวรรณค าต้ือ                                                                                                                                          1233 รุ่งตะวัน วรรณสวาท
1209 กานดา แซ่คัง                                                                                                                                             1234 สุทธิศักด์ิ ศรีคงศรี
1210 จรรยา แซ่ล่ิว                                                                                                                                            1235 อติพร เรืองสกลุ
1211 โฉมวิไล ทวีผล                                                                                                                                            1236 วนิดา หุปะกา
1212 ทัณฑิกา พรสุขสมบูรณ์                                                                                                                                     1237 ภัทรกร ศักด์ิศรี
1213 ธนวัฒน์ ประสงค์ดี                                                                                                                                           1238 พชรมณฑ์ เกยีรติวรางค์กลู
1214 นิตยา เอี่ยมยิ่งพานิช                                                                                                                                    1239 พาณิภัค อนันตศรัณย์
1215 ภคมน ต้ังบรรเจิดสุข                                                                                                                                         1240 ณัชชา ศิริยงค์
1216 วรวดี คุณวรานนท์                                                                                                                                            1241 พรรษา การะภักดี
1217 วิภาวี ปัญญาใส                                                                                                                                           1242 ปรางทิพย์ สุจริต
1218 สาวิตรี จงสาครสิน                                                                                                                                        1243 นันทิทิพ โชคถาวร
1219 ส้ิวหยิน พาน                                                                                                                                             1244 ศุภวรรษ บรรยงค์
1220 สุดาพร ลิมปนิธิวัฒน์                                                                                                                                     1245 นวศร กจัจานะ
1221 อวยชัย ธนารักษ์                                                                                                                                             1246 ชาย พิตราภรณ์
1222 ภัคชนน คฤหเดช                                                                                                                                            1247 สาวิตรี บุญจันดา
1223 วิลาวรรณ พนมประทีป                                                                                                                                       1248 ปรีชา ทิพย์ใจเอื้อ
1224 ฉัตรสุดา เวชชูแกว้                                                                                                                                       1249 ภัควลัญชญ์ ไตรยวงค์
1225 ชญานิษฐ์ หาวุฒิ                                                                                                                                          1250 ปณิธาน บัณฑราภิวัฒน์

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 25  (วันที ่13 และ 20 มีนำคม 2561) เชำ้ 
คณะมนุษยศำสตร์



นางสาวประภาภรณ์   เช่ียวอุดมรัตน์

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล
1251 นภดล จิวประดิษฐ์ 1276
1252 หนึ่งฤทัย ชัยทิพย์ 1277
1253 สุภาพรรณ ค าภิโร 1278
1254 วิชชุลดา เติมมี 1279
1255 กมลชนก วินทะไชย 1280
1256 ชนิกานต์ หลุมทอง 1281
1257 เกษม ไพรวัลย์ 1282
1258 เชาวรินทร์ วันแต่งนวโชติช่ืน 1283
1259 รัฏฐพิชญ์ ทานา 1284
1260 พรพิมล นุสันรัมย์ 1285
1261 สุกญัญา พรมตา 1286
1262 จิราภรณ์ ปิน่เกษ 1287
1263 ธนดล วีระพัฒนา 1288
1264 กลัยา แซ่วะ 1289
1265 ลภัสรดา มาเจริญ 1290
1266 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงรักยิ้ม ประดิษฐ 1291
1267 1292
1268 1293
1269 1294
1270 1295
1271 1296
1272 1297
1273 1298
1274 1299
1275 1300

เต็ม      16     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 26  (วันที ่13 และ 20 มีนำคม 2561) เชำ้ 
คณะมนุษยศำสตร์


