
***หมายเหต*ุ**
๑.  การฝึกซ๎อมใหญํ บัณฑิตสวมครุยวิทยฐานะเหมือนวันจริง  บัณฑิตทีจ่ะเข๎ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร ต๎องมาฝึกซ๎อมใหญํ ในวันพุธที ่๙ มีนาคม ๒๕๕๙  ห้ามขาดโดยเดด็ขาด
บณัฑิตทีไ่ม่เขา้รับการฝึกซ้อม  “ไม่มีสิทธิ์เขา้รับพระราชทานปริญญาบตัรในวันจริง”
๒. ให๎บัณฑิตนํารูปถํายสวมชุดครุย ขนาด ๒ นิ้ว จํานวน ๑ รูป มาในวันฝึกซ๎อมใหญํด๎วย
๓. บัณฑิตทีข่ึ้นทะเบียนบัณฑิตหลังวันที ่๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ให๎นําใบเสร็จมาแสดง
ในวันฝึกซ๎อมใหญํด๎วย

ก าหนดการรายงานตวั

บุคคล ในเร่ืองการถวายความเคารพ การเอางาน การจับ-ถือปริญญาบัตร การกลําวคําปฏิญาณตน 
และการร๎องเพลงสรรเสริญพระบารมี

คาบบา่ย  รายงานตัว เวลา  ๑๑.๓๐ น.  ณ  KLB 401

วันพิธี  วันพุธที ่ ๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๙
คาบเชา้  รายงานตัว เวลา  ๐๔.๓๐ น.  ณ  KLB 401
คาบบา่ย  รายงานตัว เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ณ  KLB 401

ก าหนดการฝึกซ้อมในการเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร รุ่นที่ ๔๑  
ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘

คณะมนุษยศาสตร์
วันฝึกซ้อมใหญ ่  วันพุธที ่ ๙  มีนาคม  ๒๕๕๙

คาบเชา้  รายงานตัว เวลา  ๐๖.๐๐ น.  ณ  KLB 401

 - รับทราบลําดับรายชื่อตามกําหนดทีจ่ะเข๎ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ข้อปฏบิตัิ
เรื่อง การรับพระราชทานปริญญาบตัรมหาวิทยาลัยรามค าแหง

 - ให๎บัณฑิตไปรายงานตัวตํอคณะตามเวลาและสถานทีท่ีก่ําหนด
 - รับข๎อปฏิบัติเกี่ยวกบัการรับพระราชทานปริญญาบัตรไปศึกษาเพื่อเตรียมการฝึกซ๎อมเป็นราย

บัณฑิตที่มีโรคประจ าตัว เช่น โรคหัวใจ ฯลฯ 
และบัณฑิตที่เข้ารับโดยวิธีพิเศษ 

ต้องแจ้งให้กรรมการฝึกซ้อมประจ าคณะทราบก่อน 



เพื่อเข๎ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ดังนี้ 

ข้อปฏบิตัเิรื่องการแตง่กาย
1. ผ๎ูเข๎ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให๎แตํงกายตามระเบียบข๎อบังคับวําด๎วยเคร่ืองแบบ 
เคร่ืองหมาย และเคร่ืองแตํงกายของนักศึกษา พ.ศ. 2514 ข๎อ 4, 5 และ 8 ซ่ึงมีกําหนดการแตํงกาย            

   1.1   บณัฑิตชาย แตํงกายชุดสากล สีดํา, น้ําเงินเข๎มหรือกรมทํา ไมํมีลวดลาย เส้ือเชิ้ตแขนยาว
สีขาว ผูกเนคไทลายชะลอมของ ม.ร. สวมครุยวิทยฐานะ ไมํสวมหมวก สวมรองเท๎าหนังสีดํา 

   1.2  บณัฑิตหญงิ แตํงกายเคร่ืองแบบนักศึกษาหญิง ติดกระดุมคอ สวมครุยวิทยฐานะ
แบบหุม๎ส๎น ไมํมีลวดลายถุงเท๎าสีดําเทํานั้น

ไมํสวมหมวกและเคร่ืองประดับศีรษะ สวมรองเท๎าหนังสีดําแบบหุม๎ส๎น ไมํมีลวดลาย ไมํควรใช๎
รองเท๎าใหมํทีย่ังไมํเคยใช๎หรือรองเท๎าส๎นสูงมาก เพราะจะทําให๎เสียการทรงตัวได๎งํายเวลาเดิน 
หรือถวายความเคารพสวมถุงนํองยาวแบบเต็มตัวสีเนื้อ เรียบ ไมํมีลวดลาย
   1.3   บณัฑิตชาย - หญงิทีเ่ปน็ขา้ราชการ   อาจแตํงเคร่ืองแบบชุดปกติขาวได๎ ทหาร ตํารวจ
หากแตํงเคร่ืองแบบปกติขาว ให้คาดกระบีถื่อถุงมือ

ข้อห้ามบัณฑิต 
ห้ามน าสิ่งของต่อไปนี้เข้าหอประชุมฯ ในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโดยเด็ดขาด 
๑. ห้ามน าเครื่องมือสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิด เข้าหอประชุมฯ 
๒. ห้ามน ากล้องถ่ายภาพทุกชนิด เข้าหอประชุมฯ 
๓. ห้ามน าพวงกุญแจทุกชนิด / เหรียญสตางค์ เข้าหอประชุมฯ 
๔. ห้ามน าไฟแช็ค / บุหร่ี / ยาดม / ลูกอม / หมากฝร่ัง / เครื่องส าอางทุกชนิด / ปากกา / คัต
เตอร์ /  
     กระเป๋าถือ เข้าหอประชุมฯ 
๕. ห้ามใส่นาฬิกาและเครื่องประดับทุกชนิด 

ม.ร. ห้ามน าดอกไม้และของที่ระลึกร่วมยินดีกับบัณฑติ             

ในวันพิธีฯ (วันพุธที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๙) และ 
บัณฑิตทุกคนต้องมาฝึกซ้อมใหญ่ ในวันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 
ห้ามขาดโดยเด็ดขาด ถ้าไม่มาฝึกซ้อมใหญ่จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตรในวันจริง 



เห็นหนังศีรษะ
  3. ไมํสวมแวํนตาดําหรือเข๎มมาก เพราะถือเป็นการไมํสุภาพ
  4. ห๎ามนํากระเป๋าถือ หรือวัตถุโลหะติดตัวเข๎าหอประชุม และห๎ามถือส่ิงของใดๆ 
เข๎ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยเด็ดขาด
  5. ทรงผม บัณฑิตชาย ต๎องตัดผมทรงสุภาพ ไมํให๎ทําสีผม หรือทําทรงผมตามแฟชั่น 

ถ๎าผมยาวให๎รวบผม หรือใช๎กิ๊บดําติดผมให๎เรียบร๎อย
  6. บัณฑิตหญิง วันซ๎อมใหญํควรสวมรองเท๎าทีจ่ะใช๎ในวันรับจริง

และควรสวมรองเท๎าทีม่ีแบบเรียบร๎อย

 -  มีให๎เชําทีสํ่านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัด โดย กดปุ่ม Ctrl พร้อมปุ่ม F

แล้วพิมพ์ชือ่นามสกุลของคุณในช่องและกด Enter

  2.  เคร่ืองประดับ  ห๎ามใช๎เคร่ืองประดับใดๆ ทัง้ส้ิน ไมํใสํตํางหู  แหวน หรือนาฬิกาข๎อมือ ไมํติด
ดอกไม๎ หรือกลัดส่ิงประดับใดๆ บนเส้ือครุย ไมํสวมมาลาดอกไม๎ไว๎บนศีรษะ ไมํทําทรงผมเปิดให๎

บัณฑิตหญิงต๎องไมํทําสีผมไมํทําผมทรงสูงหรือทํา ทรงผมตามแฟชั่น ไมํติดโบหรือดอกไม๎  

  7. ผ๎ูปกครองและผ๎ูทีไ่ด๎รับบัตรเชิญมาในพิธีต๎องแตํงกายให๎สุภาพ สตรีไมํสวมกางเกง 

ครยุวิทยฐานะ

 -  การจองและการเชําเส้ือครุยทีสํ่านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง เปิดให๎จองได๎ต้ังแตํบัดนี้ที่

ขั้นตอนในการค้นหารายชื่อ ออนไลน์

บณัฑิตท่านใดตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อหรือพบปญัหาใดๆ ตดิตอ่ดว่น
ภายในวันที ่๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๓๑๐๘๒๖๙

หรือทีค่ณะมนุษยศาสตร์ อาคาร ๑ชั้น๑ ในวันและเวลาราชการ

อาคารสํานักพิมพ์  ชั้นลําง ตามเง่ือนไขรายละเอียดในหน๎าปกหลังด๎านใน

มีขอ้ตอ้งระวัง คือ ต๎องเป็นครุยวิทยฐานะตามคณะ หรือปริญญาของตนเองเทํานั้น
และต๎องมีเข็มพํอขุนติดทีเ่ส้ือครุยวิทยฐานะทุกชุด



นางสาวกญัชลิกา  ทองอยูํ  

ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
1 พิชญาภา วงศ์ยิ้มยํอง                                                                                                                                     26 กมลลักษณ์ ธิติกวินสกลุ                                                                                                                                   
2 ธนิก ทวีวาร                                                                                                                                                 27 กรณิการ์ คําจันต๏ะ                                                                                                                                        
3 วิไลวรรณ วํองไว                                                                                                                                          28 กฤษณ์ ถาวระ                                                                                                                                                 
4 กญัจน์ธวัช พัชราธวัชสกลุ                                                                                                                                    29 กวิสรา นิลสุพรรณ                                                                                                                                         
5 นารา นิลนัครา                                                                                                                                            30 กญัญา สรคุณากร                                                                                                                                           
6 ยุทธศิลป์ อรํามศรี                                                                                                                                          31 กญัญาภัค สุดภัย                                                                                                                                          
7 พงศธร ศรีมาวุฒิ                                                                                                                                             32 กานต์ธิดา อุบลกาญจน์                                                                                                                                     
8 พิไลพร สดากร                                                                                                                                             33 กติติธัช อุทังสังข์                                                                                                                                         
9 พิชญาภา วงศ์ยิ้มยํอง                                                                                                                                     34 กลุลดา หาญบาง                                                                                                                                            
10 กฤตหทัย ต๎ุมมณี                                                                                                                                          35 เกษมชาติ พุํมจันทร์
11 ยุวกาญจณ์ ตรียุทธการ                                                                                                                                     36 ขวัญ นาคสินธุ ์                                                                                                                                             
12 อมลรฎา ศิริภาพ                                                                                                                                           37 คริส ลิมปรัทกาญจนา                                                                                                                                          
13 ญาณพันธุ ์อําไพ                                                                                                                                           38 จตุพร สุขเทียมสุวรรณ                                                                                                                                     
14 เสาวลักษณ์ จิรานุพันธุ ์                                                                                                                                 39 จารุวรรณ มักสัน                                                                                                                                          
15 วิทยา เขมปัญญานุรักษ์ 40 จารุวรรณ รัตนรัตน์                                                                                                                                       
16 ธนัช ปาศิริ                                                                                                                                                 41 จิราภา แกนํพิทักษ์                                                                                                                                       
17 ศุภชัย สุเดชะ                                                                                                                                               42 จิราวรรณ แพงวิเศษ                                                                                                                                        
18 กอธิญญา ประสานเกตุ                                                                                                                                       43 จุฑามณี มีเหมือน                                                                                                                                         
19 อัยดา บุญเลาะ                                                                                                                                            44 จุฬานันทน์ นันทาพณิชย์กลุ                                                                                                                                   
20 พรหมภัสสร สุทธิโยธา                                                                                                                                      45 จุฬารักษ์ ดลกลุ                                                                                                                                          
21 ณัฐวดี หมัดสอาด                                                                                                                                          46 เจ๏ะอัสมัน เจ๏ะโมง                                                                                                                                          
22 ณัฐวุฒิ แกว๎ไพรวัน                                                                                                                                          47 ชคาภาส สําเร็จวิทย์                                                                                                                                          
23 ธนาภรณ์ จันทร์ผํอง                                                                                                                                       48 ชณิชา โยธิกลุ                                                                                                                                            
24 นงลักษณ์ ระวังภัย                                                                                                                                        49 ชนนิกานต์ ระฆงัทอง                                                                                                                                       
25 ณภัสภร เลํายี่ปา                                                                                                                                         50 ชิดชนก วิชากรกลุ                                                                                                                                         

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 1  (16  มีนาคม  2559)  เชา้
คณะมนุษยศาสตร์



นางสาวนลินี   บุญเกื้อ

ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
51 ฐานุตรา จอนสัน                                                                                                                                              76 ปรารถนา ศิริวัฒนา                                                                                                                                        
52 ณมนต์ สงเคราะห์                                                                                                                                             77 ปริยากร จาบไธสง                                                                                                                                          
53 ณรงค์กรณ์ ชีนะ                                                                                                                                              78 ปรีย์นันท์ ฉันวิจิตร                                                                                                                                     
54 ณัชชารีย์ อภิโชติสุรรัศมี                                                                                                                                79 ปัทมา มะตัน                                                                                                                                              
55 ณัฐกานต์ แกว๎มณี                                                                                                                                         80 ปัทมาภรณ์ พวงสุข                                                                                                                                         
56 ณัฐฐาพร บุญชํวย                                                                                                                                          81 ปิยะพงษ์ เลาศรีรัตนชัย                                                                                                                                      
57 ณัฐธิกาพัณ ราโช                                                                                                                                          82 พชรพล โชติวนิช                                                                                                                                              
58 ณัฐนรี สิริทุมมากลุ                                                                                                                                      83 พรทิพย์ รักษา                                                                                                                                            
59 ณัฐนันท์ ศรีรอด                                                                                                                                          84 พรทิวา แสนราษฎร์                                                                                                                                         
60 ดนิตา สมิธิวานนท์                                                                                                                                        85 พรประภา พรสวรรค์                                                                                                                                         
61 ดวงกมล วังมูล                                                                                                                                            86 พรเพ็ญ ตุนาค                                                                                                                                             
62 ทิทยุ นาคะวิสุทธิ ์                                                                                                                                         87 พัชรีพร คันศร                                                                                                                                            
63 ทินัดดา มูซอ                                                                                                                                             88 พัศพน รัตนสัตย์                                                                                                                                             
64 ธนพร เครือคช                                                                                                                                             89 พิมขวัญ จุลประเสริฐศักด์ิ                                                                                                                                
65 ธนภัทร คณารักษ์                                                                                                                                          90 พิรุณฉันท์ จันทร์เพ็ง                                                                                                                                    
66 ธนันชนก นิชเปีย่ม                                                                                                                                        91 แพรวพัสสร ทวีนพโชติ                                                                                                                                      
67 ธัญพิมล จําปาศรี                                                                                                                                          92 ไพพรรณ สดวกการ                                                                                                                                           
68 นงลักษณ์ ฉัตรทอง                                                                                                                                         93 ภัครดา พูลวาสน์                                                                                                                                          
69 นริศรา เสนะวีณิน                                                                                                                                         94 ภัทรวุฒิ ล่ิมสกลุ                                                                                                                                           
70 นวลรัตน์ เนียมปาน                                                                                                                                        95 ภัทรา สุระโคตร                                                                                                                                           
71 นัสรินทร์ กลัยาณวิชัย                                                                                                                                    96 ภาวิกา ไชยชนะ                                                                                                                                            
72 นิสา ผลคูณ                                                                                                                                               97 ภูษณิศา งามเฉลียว                                                                                                                                        
73 นูรีซัน มูซอ                                                                                                                                             98 มณีรัตน์ หงส์เจริญกลุ                                                                                                                                    
74 เบญจภา ทรัพย์ศิริผล                                                                                                                                      99 มนตธร พฤกษ์พัฒนพงศ์                                                                                                                                      
75 ประไพพิศ ภูทํอง                                                                                                                                          100 มัสลิน คันธชาติกลุ                                                                                                                                       

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 2  (16  มีนาคม  2559)  เชา้
คณะมนุษยศาสตร์



นางสาวสุพาภรณ์   แสนใจ

ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
101 มินตรา เป็นสุข                                                                                                                                           126 ศศิวิมล สาระพงษ์                                                                                                                                         
102 เมธยา ทับทิมทอง                                                                                                                                          127 ศุภรัตน์ ศรีเพ็ง                                                                                                                                            
103 รัชนีกร ฟาวเลอร์                                                                                                                                            128 สงบ เบญจชัชวาล                                                                                                                                              
104 รํุงทิพย์ นามสีทา                                                                                                                                        129 สมศรี เสาสูงยาง                                                                                                                                          
105 รํุงทิพย์ โสทองเมือง                                                                                                                                     130 สาย เกดิชํอ                                                                                                                                                    
106 รํุงรัตน์ เนียมเงิน                                                                                                                                      131 สิทธิพงศ์ จินตธรรม                                                                                                                                  
107 ไรวินท์ เส็งเจริญ                                                                                                                                        132 สิริพร โรจนเวทย์                                                                                                                                         
108 ลัคษณวรรณ ชุมสาย ณ อยุธยา                                                                                                                                133 สุขธิเพชร พลพันธ์                                                                                                                                        
109 เลิศสกลุ พงศ์สุวรรณ                                                                                                                                      134 สุพรรณี ทองทูลทรัพย์                                                                                                                                        
110 วทันยา สิริวรรณาภรณ์                                                                                                                                     135 สุพรรษา นาลาด                                                                                                                                            
111 วรรณพร สุวรรณเหม                                                                                                                                         136 สุพิชชา ทองประเสริฐ                                                                                                                                      
112 วรรณิศา เกงํธีระพัฒน์                                                                                                                                    137 เสนํห์ สมตัว                                                                                                                                                
113 วรารัตน์ จงประเสริฐกลุ                                                                                                                                   138 แสงจันทร์ ภูมิรัง                                                                                                                                        
114 วัชระ ยิ่งเชิดดี                                                                                                                                            139 อภิชัย ศรีเมือง                                                                                                                                             
115 วันเพ็ญ ปัญญาสูง                                                                                                                                            140 อรรถวัตต์ อัศวนัดดา                                                                                                                                         
116 วันวิสา สุนาพันธ์                                                                                                                                        141 อรัญญา ผานะวงค์                                                                                                                                          
117 วัลภา บัวอํอน                                                                                                                                            142 อลิษา ดงแสนสุข                                                                                                                                           
118 วาสินี แดงเปีย่ม                                                                                                                                         143 อังสุมาริน ลาภูตะมะ                                                                                                                                      
119 วิจิตรา อุไรรัตน์                                                                                                                                        144 อัจฉรา พิมหานาม                                                                                                                                          
120 วิภาวรรณ รจนา                                                                                                                                            145 อัญญาดา ดนตรีสวัสด์ิ                                                                                                                                     
121 วิราวรรณ นิ่มนวล                                                                                                                                         146 อับดุลสลาม เกน็ตาสา                                                                                                                                         
122 วุฒิชัย แซํโค๎ว                                                                                                                                             147 อาภาศรี จันทร์รอด                                                                                                                                        
123 ไวยกรณ์ ทาตะนาม                                                                                                                                             148 อุธิติยา นามวงษา                                                                                                                                         
124 ศรัณญา แดนไทยแท๎                                                                                                                                         149 กชมน ชูเทพ                                                                                                                                               
125 ศรินธร บุญโอภาสี                                                                                                                                         150 กรกานต์ สุขสําราญ                                                                                                                                         

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

คณะมนุษยศาสตร์
แถวที ่ 3  (16  มีนาคม  2559)  เชา้



นางสาววีนัส   อาจชอบการ

ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
151 คัคนานต์ สมศรี                                                                                                                                           176 วิสา วจีสัจจะ                                                                                                                                            
152 จรรจิรา กาพรม                                                                                                                                            177 วีรยา ปิตาคุณ                                                                                                                                            
153 จันทร์สม ญาติ                                                                                                                                            178 ศรัญญา พรหมมา                                                                                                                                            
154 จิราวรรณ ปิดเมือง                                                                                                                                        179 สถิตย์พงษ์ วงษ์บุญชา                                                                                                                                        
155 ฉัตรชัย วุฒิศักด์ิ                                                                                                                                          180 สุชาดา มนต์วิเศษ                                                                                                                                         
156 ชนัญชิดา เล่ียงความชั่ว                                                                                                                                  181 สุดา เขียวศิริ                                                                                                                                           
157 ดิเรก ศิริเวชกลุศรี                                                                                                                                         182 สุธารัตน์ ทองพูน                                                                                                                                         
158 ทัศนีย์ ติดดี                                                                                                                                            183 สุวรรณทิพย์ ชุมพล                                                                                                                                        
159 ธวิทย์ ทอเต้ีย                                                                                                                                              184 อนงค์นาถ สมเพชร                                                                                                                                          
160 นพรัตน์ นิรพาธ                                                                                                                                              185 อนิสา มโนรมย์ภัทรสาร                                                                                                                                        
161 นฤมล เพชร                                                                                                                                                186 อําพรรณ พรหมสวัสด์ิ                                                                                                                                          
162 นันทพงศ์ ชูจันทร์                                                                                                                                           187 กองพล สันเกษม                                                                                                                                               
163 นิติกร แกว๎เนตร                                                                                                                                             188 คฑาวุธ สภาพพร                                                                                                                                               
164 นิพาภร ใครํครวญ                                                                                                                                          189 จตุพล เต็งเทีย่ง                                                                                                                                            
165 เนตรลัดดา รัตนภมรกลุ                                                                                                                                     190 ชฎาวรรณ เจียมการกจิ                                                                                                                                      
166 บังอร ใจจริง                                                                                                                                             191 ณัฐภรณ์ ศรีสมุทร                                                                                                                                         
167 บุญสิตา ธํารงวีระชาติ                                                                                                                                     192 ธัญยวีร์ กองเงิน                                                                                                                                         
168 บุษศรา แจํมจันทร์                                                                                                                                        193 ธัญวรัตม์ กลุเจริญสินชล                                                                                                                                  
169 พริยาภรณ์ เกล้ียงจิตร                                                                                                                                       194 นฐชพรรษ์ ประพฤติธรรม                                                                                                                                     
170 ภัทชา พิสุทธิเ์มธา                                                                                                                                       195 เบญจมาศ จันทมาตร                                                                                                                                         
171 เมธา น๎อยนนท์                                                                                                                                               196 ปฐวี ศรีปิน่                                                                                                                                                
172 รังสรรค์ วริสาร                                                                                                                                       197 ปิน่หทัย พงษ์ประพันธ์                                                                                                                                       
173 รัศมี สิงห์โตทอง                                                                                                                                         198 พงษ์ศิริ ประสมสิน                                                                                                                                           
174 ลัดดาวัลย์ ศรีษาคํา                                                                                                                                       199 มัลลิกา ศิริชัย                                                                                                                                          
175 วิไลลักษณ์ ขลิกคํา                                                                                                                                        200 รังสิต เราะห์มานีย์                                                                                                                                         

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 4  (16  มีนาคม  2559)  เชา้
คณะมนุษยศาสตร์



นางสาวจันทร์วิภา   วินทะชัย

ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
201 วิษณุ สายภู ํ                                                                                                                                               226 กรกช วํองสุวรรณ                                                                                                                                          
202 ศักดิชิต ผิวผํอง                                                                                                                                            227 กรณิการ์ อุดมแกว๎                                                                                                                                        
203 สมโชค หกราโชติ                                                                                                                                              228 กรนิภา โพธิผ์า                                                                                                                                           
204 สิทธิศักด์ิ กมิอิ่ม                                                                                                                                         229 กรปภา หฤทัยแจํมจิต                                                                                                                                       
205 สุภาวดี จันทร์ทิพย์                                                                                                                                      230 กรรณิการ์ คงกําเนิด                                                                                                                                       
206 อัฐมะฌานปกรณ์ อินทผลา                                                                                                                                       231 กรรณิการ์ คําวงค์                                                                                                                                         
207 กมลรัตน์ สรรเสริญ                                                                                                                                        232 กรรณิการ์ ชิตรัถถา                                                                                                                                          
208 พรเพ็ญ บุญสาร                                                                                                                                            233 กรวรรณ อินทประวัติ                                                                                                                                       
209 สมาน หาญลํายวง                                                                                                                                               234 กฤติยา มัณฑนาจารุ                                                                                                                                        
210 กนัตนพ จิ๋วสกลุ                                                                                                                                             235 กฤษฎา จั่นจินดา                                                                                                                                             
211 ณัฐชยา ศรัทธาอุดม                                                                                                                                        236 กวิณวัชร์ กวินวัฒนสิทธิ ์                                                                                                                                
212 ธรรมธัช พึ่งพงษ์                                                                                                                                            237 กญัจน์ชญา ราชนิกลู                                                                                                                                       
213 ธิดารัตน์ สุริโย                                                                                                                                         238 กญัจนพร ขึ้นภูเขียว                                                                                                                                      
214 กมลชนก เมฆวรรณกร                                                                                                                                         239 กญัญาพัชร ประชากลู                                                                                                                                       
215 ชุติเดช สุขสวัสด์ิ                                                                                                                                          240 กมัปนาท สินขจรเกยีรติ                                                                                                                                       
216 เสฐียร ทัง่ทองมะดัน                                                                                                                                         241 กลัยา เสนารัตน์                                                                                                                                          
217 เอนก ทองพัดภู ํ                                                                                                                                             242 กลัยาณี ปัญญาคํา                                                                                                                                          
218 กชกนก แสนสุขศาลวงษ์                                                                                                                                      243 กาญจนา อามาตเมืองบัง                                                                                                                                        
219 กชพร มนต์มหาชาติ                                                                                                                                         244 กาญจนา อุทยางกรู                                                                                                                                         
220 กตัญญู ธรรมปัญญา                                                                                                                                         245 กานดา สมบูรณ์พงษ์                                                                                                                                        
221 กนกกาญจน์ ใสํใจดี                                                                                                                                        246 กานต์รวี ฐิติพัฒนเลิศ                                                                                                                                    
222 กนกเนตร สืบเสาร์                                                                                                                                         247 กิ่งกาญจน์ จันทร์คงวงษ์                                                                                                                                  
223 กนกพร พรหมขุนทอง                                                                                                                                         248 กติฏิญา พันแสน                                                                                                                                           
224 กนกพร หยดพวง                                                                                                                                             249 กติติ แวํนกิ่ง                                                                                                                                              
225 กนกวรรณ แซํต๊ัน                                                                                                                                          250 กติติพร พุํมประเสริฐ                                                                                                                                        

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 5  (16  มีนาคม  2559)  เชา้
คณะมนุษยศาสตร์



นางสาวสุกญัญา   ไหสุวรรณ

ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
251 กติติพันธ์ ศรีสวํางปัญญากลุ                                                                                                                                 276 จันทิมา สิงห์ทวีศักด์ิ                                                                                                                                   
252 กติติมา ดีมาก                                                                                                                                            277 จารุจรรย์ จีรวิทย์ขจร                                                                                                                                    
253 กติิพล ทองนํา                                                                                                                                                278 จารุณี เรืองสุขสุด                                                                                                                                       
254 กสุุมาลย์ โสรัตน์                                                                                                                                        279 จารุพันธ์ วัฒน์ศรี                                                                                                                                          
255 เกวรินทร์ ละเอียดดีนันท์                                                                                                                                 280 จิตพล เรือนใจดี                                                                                                                                             
256 เกศนี คงเมืองแท๎                                                                                                                                         281 จิตรตรี เทพกจิอารีกลุ                                                                                                                                    
257 เกศริน สระภู                                                                                                                                             282 จิราภรณ์ โทนทา                                                                                                                                           
258 เกศรินทร์ ดวงจําปา                                                                                                                                        283 จิราภรณ์ พูลเกดิ                                                                                                                                         
259 เกศินี สุขสี                                                                                                                                             284 จิราภรณ์ สุทธิชํวย                                                                                                                                       
260 ขจรพงศ์ บุญเต้ีย                                                                                                                                            285 จิรายุ บุตรนามดี                                                                                                                                            
261 ขนิษฐา หลักคํา                                                                                                                                            286 จิรายุทธ โพธิ                                                                                                                                               
262 ขวัญฤทัย บุญเภา                                                                                                                                          287 จิรายุส สําเภาน๎อย                                                                                                                                           
263 คฑิสรา งามประเสริฐ                                                                                                                                       288 จิรารัตน์ ณ นคร                                                                                                                                          
264 คณิน จตุรภัทรานนท์                                                                                                                                          289 จีรพร สุวรรณ                                                                                                                                             
265 คณิศร เประกนัยา                                                                                                                                          290 จีระภา สุทธสาร                                                                                                                                           
266 คมกฤช จีนชาวนา                                                                                                                                              291 จุฑามาศ ถึงแสง                                                                                                                                           
267 คมเคียว สรงกระสินธุ ์                                                                                                                                    292 จุไรรัตน์ วิทา                                                                                                                                           
268 คําหล๎า ทารมย์                                                                                                                                            293 จุฬาลักษณ์ ทองดูศรี                                                                                                                                      
269 คีรีมาศ เฉลิมฤกษ์                                                                                                                                        294 จุฬาลักษณ์ ภิรมย์ภักด์ิ                                                                                                                                  
270 คุณานนท์ รักพืช                                                                                                                                             295 เจตนิพิฐ ศรีทองจันทร์                                                                                                                                    
271 แคทรียา เวียนจันทร์                                                                                                                                      296 เจตปรียา จินดากาศ                                                                                                                                        
272 จรัญ ศรีวงจันทร์                                                                                                                                         297 เจนจิรา อ๎นจินดา                                                                                                                                         
273 จริยา ทะทา                                                                                                                                               298 เจษฎา รอดอุไร                                                                                                                                               
274 จริยาพร อันแสน                                                                                                                                           299 เจษฎาพร หาญศึก                                                                                                                                           
275 จักรพันธ์ พูลศรีกาญจน์                                                                                                                                      300 ฉวีวรรณ เกื้อสกลุ                                                                                                                                        

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 6  (16  มีนาคม  2559)  เชา้
คณะมนุษยศาสตร์



นางสังเวียน   พาเฮือง

ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
301 ฉวีวรรณ จันตานี                                                                                                                                          326 ชูเกยีรติ พลหาญ                                                                                                                                             
302 ฉัตรนัดดา พิศิษฐอรรถการ                                                                                                                                  327 โชติกา วัฒนาจินดา                                                                                                                                           
303 โฉมพรนิษา ธีระกลุพิศุทธิ ์                                                                                                                               328 โชติมา สัจจาสัย                                                                                                                                          
304 ชญาญ์พัฎฐ์ วิทยารัตน์                                                                                                                                    329 โชติรส สัจจาสัย                                                                                                                                          
305 ชญานนท์ เต๊ิดครรลัย                                                                                                                                         330 ฐาณิรินทร์ ณัฐมาศภรณ์กลุ                                                                                                                                 
306 ชนิตา กนกวิจิตร                                                                                                                                          331 ฐิติกา สินธุฉ์ลอง                                                                                                                                        
307 ชมธรณ์ธันย์ ทองประยูร                                                                                                                                    332 ฐิติชญา เทียมฉันท์                                                                                                                                       
308 ชมพูนุท ชัยสุวรรณ                                                                                                                                        333 ฐิติยากรณ์ จิตรบาล                                                                                                                                       
309 ชยานิษฐ์ เจริญบูรณะพัทธ์                                                                                                                                 334 ฐิภารินทร์ ยอดธนาสวัสด์ิ                                                                                                                                 
310 ชลกฤตช์ บุญเอื้อ                                                                                                                                            335 ณฐกานต โมสิกะ                                                                                                                                            
311 ชลธิชา ประไพบุรินทร์                                                                                                                                     336 ณฐรักษ์ บันดิต                                                                                                                                           
312 ชลธิรส เจริญสุขอนันต์                                                                                                                                    337 ณภัสนันท์ จันทร์เปรียง                                                                                                                                   
313 ชลลดา สุขถาวร                                                                                                                                            338 ณัชชา กั๊กสูงเนิน                                                                                                                                        
314 ชลิต โกฎหอม                                                                                                                                                 339 ณัชชา รัตนประพิศ                                                                                                                                         
315 ชวัลกร กลํอมพงษ์                                                                                                                                         340 ณัฏฐ์กานต์ นัฎกจิศิรกร                                                                                                                                   
316 ชวิกา โชคบัณดิษฐ์                                                                                                                                        341 ณัฏฐ์ฎาพร ลิมป์แสงศศิ                                                                                                                                    
317 ชํอผกา แสนกล๎า                                                                                                                                           342 ณัฐชมนต์ จิรภัสสราฉัตร์                                                                                                                                  
318 ชัชฎาภรณ์ แสงกล๎า                                                                                                                                        343 ณัฐชานนท์ จันทร์เจริญสุข                                                                                                                                    
319 ชัยศิริ มะโนทัย                                                                                                                                             344 ณัฐฐาพร จุลศรี                                                                                                                                           
320 ชาญณรงค์ เติมพงษ์พรรณ                                                                                                                                       345 ณัฐณิชา คงสุวรรณมณี                                                                                                                                      
321 ชาดา อิงคนันทวารี                                                                                                                                        346 ณัฐวัฒน์ เลิศจิตภาคภูมิ                                                                                                                                     
322 ชานนท์ นาวาพนม                                                                                                                                              347 ณัฐสิทธิ ์เตชะปัญญาชัย                                                                                                                                      
323 ชามญาดา ภคภิรมย์                                                                                                                                         348 ณัฐอนงค์ ทองรัตน์                                                                                                                                        
324 ชิตพล สุดจิต                                                                                                                                                349 ณิชาวีร์ หล๎านามวงค์                                                                                                                                     
325 ชินาธิป เผือกรักษ์                                                                                                                                       350 ดวงกมล สลุงอยูํ                                                                                                                                          

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 7  (16  มีนาคม  2559)  เชา้
คณะมนุษยศาสตร์



นางวรรณา   ตันติศิรประภา

ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
351 ดวงดาว ศรีเพ็ง                                                                                                                                           376 ธัญญลักษณ์ ต๎องตะวัน                                                                                                                                     
352 ดํารงค์ บุญเสริม                                                                                                                                             377 ธัญพิชชา ดาวพิเศษ                                                                                                                                        
353 ดุสิต สมศรี                                                                                                                                                 378 ธัญลักษณ์ ยอดชาญ                                                                                                                                         
354 ตฤณ มหาเรือนลาภ                                                                                                                                             379 ธัญวรัตน์ ชมโชติ                                                                                                                                         
355 ติยาภรณ์ อุตตะมัง                                                                                                                                        380 ธันย์ชนก วินทะไชย                                                                                                                                        
356 ไตรภูมิ เปรมปรีชา                                                                                                                                           381 ธันยพร บุณยะกลัมพ                                                                                                                                        
357 ถนอมรักษ์ สีระวัตร                                                                                                                                       382 ธันยพร สดมุ๎ย                                                                                                                                            
358 ถิรดา สิทธิคง                                                                                                                                            383 ธิดาทิพย์ นัยเนตร                                                                                                                                        
359 ทยิดา สายยืด                                                                                                                                             384 ธิดารัชต์ ป้องซ๎าย                                                                                                                                       
360 ทรรศนวรรณ ศรวิชัย                                                                                                                                        385 ธิตยา ละวรรณวงค์                                                                                                                                         
361 ทองมี หัตวงษ์                                                                                                                                        386 ธิติพงศ์ ชุดสนปักษ์                                                                                                                                         
362 ทัศนีย์ จําปาอํอน                                                                                                                                         387 ธีร์รินญา กอเด็ม                                                                                                                                         
363 ทาริกา ธํารงธีรางกรู                                                                                                                                      388 ธีรุตม์ พลเดชปริญญา                                                                                                                                         
364 ทินรัตน์ จันทร์ยาง                                                                                                                                       389 นครินทร์ อินทรักษา                                                                                                                                       
365 ทิพยงค์ อุทิศ                                                                                                                                            390 นภวรรณ แสงใน                                                                                                                                             
366 ทิวาพร สระทองใจ                                                                                                                                          391 นภัสร จูมศรีสิงห์                                                                                                                                        
367 ธณัฐฐา ล๎วนรอด                                                                                                                                           392 นภาวัล วิจินวัฒนะ                                                                                                                                        
368 ธนพล วรโชติไพศาล                                                                                                                                            393 นรัศชญา จีนเกา                                                                                                                                           
369 ธนาพร จินดา                                                                                                                                              394 นราเศรษฐ์ ตรงสุจริตสิน                                                                                                                                      
370 ธนาพร วงศ์สิริ                                                                                                                                           395 นริศรา โพธิท์อง                                                                                                                                          
371 ธนายุทธ ผาสุข                                                                                                                                               396 นฤพนธ์ พุฒใจบุญ                                                                                                                                             
372 ธนุส ศรีสุวรรณ                                                                                                                                              397 นวพร ปาหลา                                                                                                                                               
373 ธมลวรรณ์ ภูปํระดิษฐ์                                                                                                                                     398 นวพรรษ ปัสสา                                                                                                                                             
374 ธัญญภรณ์ เปล่ียนพิทักษ์                                                                                                                                  399 นัจกร ชาแช                                                                                                                                                  
375 ธัญญรัตน์ ตรีชัยวิริยะกลุ                                                                                                                                400 นัฏฐ์ โกมุทธพงศ์                                                                                                                                  

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 8  (16  มีนาคม  2559)  เชา้
คณะมนุษยศาสตร์



นางสาวจิรสุดา   รัตนกาญจนาภา

ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
401 นัฐชริดา ค๎าขาย                                                                                                                                          426 บุษยา ทรงขจร                                                                                                                                             
402 นัฐญา สุขสุเมฆ                                                                                                                                           427 บุษรา จันทร์เพ็ญ                                                                                                                                         
403 นัฐฤทธิ ์อภัยนุกลู                                                                                                                                          428 บุษรินทร์ อุํนทรงคชสาร                                                                                                                                   
404 นัฐวดี ธิติโยธิน                                                                                                                                         429 เบญจมาส สังข์วํอง                                                                                                                                        
405 นัทยา ศรีอุบล                                                                                                                                            430 เบญจวรรณ เข็มขาว                                                                                                                                         
406 นันท์นภัส พิริยะสิทธิการ                                                                                                                                 431 เบญจวรรณ จรัสไพศาล                                                                                                                                       
407 นันทยา พันธุ                                                                                                                                             432 เบญจวรรณ ตะเพียนทอง                                                                                                                                      
408 นารีรัตน์ อภิปัญญาญาณ                                                                                                                                    433 เบญญาพร บัวแกว๎                                                                                                                                          
409 นิตยา แซํโลํ                                                                                                                                             434 ปกศร ธรรมทัตตริยา                                                                                                                                        
410 นิตยา พหลยุทธ์                                                                                                                                           435 ปณิดา บุญกิ้ม                                                                                                                                            
411 นิตยา ยักขะลา                                                                                                                                            436 ปภามณ ศรีเมือง                                                                                                                                              
412 นิติรัฐ พันธ์โท                                                                                                                                             437 ปรพล นิมมานเทวินทร์                                                                                                                                         
413 นิธินาถ พุทธาพร                                                                                                                                          438 ประยงค์ ทุย๎สกลุ                                                                                                                                         
414 นิรัตน์ มากจันทึก                                                                                                                                           439 ประหยัด ทิพย์สุทธิ ์                                                                                                                                        
415 นิลุบล เกื้อวงศ์                                                                                                                                         440 ปรารถนา กรเกษม                                                                                                                                           
416 นีรนุช เขื่อนแกว๎                                                                                                                                        441 ปรารถนา สัตย์ซ่ือ                                                                                                                                        
417 นุจรี คงเขียว                                                                                                                                            442 ปริญญาวรรณ เลิศศรี                                                                                                                                       
418 นุชทพร เจริญจิตร                                                                                                                                         443 ปรีชา เต๏ะฮาลัง                                                                                                                                             
419 นุชนรินทร์ อนันต์                                                                                                                                        444 ปรียาภรณ์ จันทร์ดี                                                                                                                                       
420 นุชนาฏ พฤทธิสาริกร                                                                                                                                       445 ปวีณา กติยานุรักษ์                                                                                                                                       
421 นุธิดา เชื้อประสาท                                                                                                                                       446 ปวีณา ชํานาญ                                                                                                                                              
422 โนรีดา แวมะ                                                                                                                                              447 ปวีณา แซํแต๎                                                                                                                                             
423 บังอร กอ๎นกั้น                                                                                                                                           448 ปวีณา พิมพ์หนูนา                                                                                                                                         
424 บุญธิดา ศิลป์สาคร                                                                                                                                        449 ปัญจทรัพย์ พลเยี่ยม                                                                                                                                      
425 บุรัสกร รัตนพันธ์                                                                                                                                        450 ปัญจพล ธรรมมะ                                                                                                                                               

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

คณะมนุษยศาสตร์
แถวที ่ 9  (16  มีนาคม  2559)  เชา้



นางสาววิชชญา   ลิขิตอิทธิรักษ์

ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
451 ปัทมาพร ธรรมสมบัติ                                                                                                                                       476 พัชมณ ไผํเรือง                                                                                                                                           
452 ปัทวี ดารากยั                                                                                                                                               477 พัชร์ทิตา โถทอง                                                                                                                                          
453 ปารวัณ พิสูจน์                                                                                                                                           478 พัชรธร เพชรโยธา                                                                                                                                          
454 ปาริชาติ ศรีบัวภา                                                                                                                                        479 พัชราภรณ์ น๎อยใย                                                                                                                                         
455 ปิญชาน์ แอํงสุข                                                                                                                                          480 พัชราวลัย คําไตรย์                                                                                                                                        
456 ปิยะพงษ์ เวียงสิมมา                                                                                                                                         481 พัทธ์ชนก สงวนพงษ์                                                                                                                                        
457 ปิยะพร รํมเย็น                                                                                                                                           482 พิชชาภา สัจจะวิสัย                                                                                                                                       
458 ปิยะพัชร์ วงษ์พีระเจริญ                                                                                                                                     483 พิชาพรรณ โรจนมณีศิลป์                                                                                                                                    
459 ปิยะวรรณ เพียรดี                                                                                                                                         484 พิพัฒน์ กล่ินเพชร                                                                                                                                           
460 ปิยากร พันธุส์วัสด์ิ                                                                                                                                     485 พิมนภัทร์ สุวพัชรไกรกลุ                                                                                                                                  
461 ปิยานุช ประเสริฐสิทธิ ์                                                                                                                                  486 พิมพ์ชนก ชาปลิก มอร์                                                                                                                                        
462 ปุณรดา วรปัสสุ                                                                                                                                           487 พิมพ์พันธุ ์พรมชํวย                                                                                                                                      
463 พงษ์ธร กจิเจริญยิ่ง                                                                                                                                         488 พิไลลักษณ์ ลิม                                                                                                                                           
464 พจมาลย์ ดวงสุริยะ                                                                                                                                        489 พิษณุ จงพิสิฐกลุ                                                                                                                                            
465 พชรพร แววศรี                                                                                                                                             490 พีรญา จิรัฏฐ์วรานนท์                                                                                                                                        
466 พชรมน สุนทรโภคิน                                                                                                                                         491 พีรพร นันตาสาย                                                                                                                                           
467 พณทรรศน์ มุณีจันทร์                                                                                                                                         492 พีรวิชญ์ ศรีพลอย                                                                                                                                            
468 พนิดา เขตปราการไทย                                                                                                                                       493 พีระ มนตรีประสาท                                                                                                                                            
469 พรทิพย์ พัลลภานุสร                                                                                                                                          494 เพ็ญพรรณ ตรีเข๎ม                                                                                                                                         
470 พรพรรณ์ ลุนพงษ์                                                                                                                                          495 ไพจิตร เหลาทอง                                                                                                                                           
471 พรพรรณ เขตต์มัทวรัตน์                                                                                                                                    496 ไพริน ศรีเจริญ                                                                                                                                           
472 พรพิมล ปานวุนํ                                                                                                                                           497 ไพลิน พํอชมภู                                                                                                                                            
473 พรรณณิศา ไกยนาม                                                                                                                                          498 ภควัฒน์ อาจวิชัย                                                                                                                                            
474 พรรณรมณ รัตเลิศอภินันท์                                                                                                                                  499 ภมร แซํแต๎                                                                                                                                               
475 พลอยไพลิน แกว๎ขาว                                                                                                                                        500 ภรณ์วรา ผิวไผํ                                                                                                                                           

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 10  (16  มีนาคม  2559)  เชา้
คณะมนุษยศาสตร์



นางสาวปาริชาต   ปอประสิทธิ์

ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
501 ภรทณัฏฐ์ จุลกิ่ง                                                                                                                                         526 มุตา ภูมิประภาสย์                                                                                                                                        
502 ภัคชาดา ต๏ะอุด                                                                                                                                           527 เมธญา แกว๎ปรารถนา                                                                                                                                        
503 ภัทชณศร เพ็ญธวัณ                                                                                                                                         528 เมธาวี เนินอุไร                                                                                                                                          
504 ภัททิยา สิงห์งอย                                                                                                                                         529 เมธินทร์ ขันโท                                                                                                                                              
505 ภัทรภรณ์ ศรีประเสริฐ                                                                                                                                     530 เมธีพจน์ ลายพยัคฆ ์                                                                                                                                         
506 ภัทรานิษฐ์ ศิริแกว๎                                                                                                                                      531 เมลิสสา นามวงศ์ษา                                                                                                                                        
507 ภัทราพร ใจเย็น                                                                                                                                           532 ยลดา ซอบรีสาและห์                                                                                                                                        
508 ภัทราลดา คงคะดี                                                                                                                                          533 ยลรดา โพธิพ์าด                                                                                                                                           
509 ภัศราภรณ์ กอํบุญ                                                                                                                                         534 ยุพดี ทางดี                                                                                                                                              
510 ภาวินี วงค์ษาแกว๎                                                                                                                                        535 โยษิตา สุวรรณผา                                                                                                                                          
511 ภาสกร ชาญจิราวดี                                                                                                                                            536 รจิตรา การะเกศ                                                                                                                                           
512 ภูมิ รัศมีไพบูลย์                                                                                                                                           537 รชานนท์ ใจกล๎า                                                                                                                                              
513 ภูวเดช โพคประเสริฐ                                                                                                                                          538 รวิวรรณ กา๎นเงิน                                                                                                                                         
514 มงคล สายโรจน์พันธ์                                                                                                                                          539 รังสิมา ทองสํงแสง                                                                                                                                        
515 มณฑล สํารวย                                                                                                                                                  540 รัชดา มามะ                                                                                                                                               
516 มณีรัตน์ ทวีจุฬาวงศ์                                                                                                                                     541 รัตนทิพย์ เกดินานา                                                                                                                                       
517 มยุรา วามะขันธ์                                                                                                                                             542 รัตนาพร มีดี                                                                                                                                             
518 มรรค์ทิสา เทพศรี                                                                                                                                         543 รัศมี แสงเงิน                                                                                                                                            
519 มานะ สุกนัฑา                                                                                                                                                544 รําไพ จันทร์แสง                                                                                                                                           
520 มาริสา เหมือนวงษ์                                                                                                                                        545 รํุงกานต์ วงศ์สิงห์                                                                                                                                      
521 มินตรา ชํางประดับ                                                                                                                                        546 ร๎ุงทิวา ชํานาญกจิ                                                                                                                                        
522 มินตรา ถนอม                                                                                                                                              547 ร๎ุงนภา จบปาน                                                                                                                                            
523 มินตรา พิทักษ์เมธากลุ                                                                                                                                    548 รํุงพิรุณ รัตนโชคอนันต์                                                                                                                                  
524 มินท์มันตา เรืองศรีภานุวัชร                                                                                                                              549 รุจิรา ศรีสุรารักษ์                                                                                                                                      
525 มุกดา พันภักดี                                                                                                                                           550 รุศดา ธนัชธนชนม์                                                                                                                                         

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 11  (16  มีนาคม  2559)  เชา้
คณะมนุษยศาสตร์



นางสมคิด   สํารองพันธ์

ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
551 เรืองยศ บัวพรม                                                                                                                                              576 วันวรินทร์ เพียสุพรรณ์                                                                                                                                   
552 ฤดีรัตน์ โพธิค๎ุ์มเกล๎า                                                                                                                                  577 วัลลี เหล็ม                                                                                                                                              
553 ฤทัย จาบทอง                                                                                                                                              578 วําทีร๎่อยตรีหญิงวารินทร์ พงศ์ศรี                                                                                                                                            
554 ลักขณา นกเทศ                                                                                                                                             579 วารีรัตน์ เจดีย์คํา                                                                                                                                       
555 วงเดือน พรมชาติ                                                                                                                                          580 วารุณี กล่ันมา                                                                                                                                           
556 วงศกร แกว๎เงิน                                                                                                                                              581 วิจิตร พันธนะ                                                                                                                                               
557 วนิดา หวังแกว๎                                                                                                                                           582 วินัย ชํานาญพรสวัสด์ิ                                                                                                                                        
558 วรพิชชา ปัญญาด๎วง                                                                                                                                           583 วินัย อํอนขํา                                                                                                                                                
559 วรรษิดา สุขเกษม                                                                                                                                             584 วิภาดา จันทวงค์                                                                                                                                             
560 วรลักษณ์ สุคันธรส                                                                                                                                        585 วิภาวรรณ ขนอม                                                                                                                                            
561 วรวีร์ สารบรรณ                                                                                                                                           586 วิลาวัลย์ พวงมาลัย                                                                                                                                       
562 วรัญญา จักรทอง                                                                                                                                              587 วิลาวัลย์ สุจันทร์                                                                                                                                       
563 วราพร คําแสนตัน                                                                                                                                           588 วิลาสิณี ชาติธรรมรักษ์                                                                                                                                   
564 วราวรรณ ระวัง                                                                                                                                            589 วิลาสิณี ซอเซวี                                                                                                                                          
565 วราวุฒิ มงคลสุขะ                                                                                                                                            590 วิสุทธิ โศรกสันต์                                                                                                                                           
566 วลัญช์รัตน์ แซํเตียว                                                                                                                                     591 วีรยา พันธ์ต๊ิบ                                                                                                                                          
567 วลัยลักษณ์ สมพล                                                                                                                                          592 วีรยา ศรีชมภู                                                                                                                                            
568 วศิยาณี รักแกว๎                                                                                                                                          593 วีระยุทธ์ วงศ์คํา                                                                                                                                            
569 วสุวิท ศรีคัมโพธิ ์                                                                                                                                         594 วีระศักด์ิ เบ๎าสมศรี                                                                                                                                        
570 วัชญา พิทักษ์วงษ์ดีงาม                                                                                                                                   595 ศรสวรรค์ พนาพิทักษ์กลุ                                                                                                                                   
571 วัชระ ปัญจวิชากาล                                                                                                                                           596 ศรัญญา ต๎ูนิลจินดา                                                                                                                                       
572 วัชระ รํุงเรือง                                                                                                                                             597 ศราวุฒิ ดํารงวณิชย์                                                                                                                                          
573 วัชรีย์ยา แสงไกร                                                                                                                                         598 ศศิ แสนทอง                                                                                                                                                  
574 วัฒนพร แย๎มเกษร                                                                                                                                          599 ศศิกนก อยูํรอย                                                                                                                                           
575 วันทนีย์ เจริญธรรมชาติ                                                                                                                                   600 ศศิธร ไกรกงัวาร                                                                                                                                          

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 12  (16  มีนาคม  2559)  เชา้
คณะมนุษยศาสตร์



นายเจนวิทย์   อรัญอนันตชัย

ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
601 ศศินันท์ วรรณกอบกลุ                                                                                                                                      626 สมัชญา กามูณี                                                                                                                                            
602 ศิณีกรณ์ เชื้อคําสี                                                                                                                                       627 สราวุธ จันชั่ง                                                                                                                                              
603 ศิราพร ประสิทธิ ์                                                                                                                                        628 สโรชา แสงโชติ                                                                                                                                            
604 ศิริกญัญา โพธิสาร                                                                                                                                        629 สัญชัย จันทรังษี                                                                                                                                            
605 ศิริกลุ เกดิพุํม                                                                                                                                         630 สําราญ หวังอยูํ                                                                                                                                           
606 ศิริญา ธีรวุฒิไพศาล                                                                                                                                      631 สิทธิพงษ์ สันติธีระรัตน์                                                                                                                                    
607 ศิรินทรา บัวพันธุง์าม                                                                                                                                    632 สินีรัชต์ สุขคงดําเนิน                                                                                                                                    
608 ศิริพงษ์ ไชยพรรค                                                                                                                                            633 สิปปกร เทียนกระจําง                                                                                                                                         
609 ศิริพร จิรพัฒนโสภณ                                                                                                                                       634 สิปปกร พูลชาติ                                                                                                                                              
610 ศิริพร นาคํา                                                                                                                                              635 สิรภัทร สีสีฐาน                                                                                                                                             
611 ศิริรัตน์ สาภา                                                                                                                                           636 สิริกานดา พรมธาดา                                                                                                                                        
612 ศิริวรรณ จงจิตเอื้อ                                                                                                                                      637 สิริญพร ขําชื่น                                                                                                                                           
613 ศิริวรรณ ดวงเพชร                                                                                                                                         638 สิริดา เอกอิ่มผล                                                                                                                                         
614 ศุภลักษณ์ บุราคร                                                                                                                                         639 สิริลักษณ์ ศิรบรรเทิง                                                                                                                                    
615 ศุภาพร ตรีรัตนชวลิต                                                                                                                                      640 สิริวงศ์ ปลอดภัย                                                                                                                                         
616 ศุภาพักตร์ สุวรรณมงคล                                                                                                                                    641 สืบพงค์ บุญศรี                                                                                                                                              
617 เศรษฐ์ชา งามมานะ                                                                                                                                            642 สุกฤตา คอสเต็ลโล                                                                                                                                            
618 สกล ต๊ิดง๎วน                                                                                                                                                643 สุกญัญา พาหนองแวง                                                                                                                                        
619 สถิตย์พงศ์ ดีสามารถอาจหาญ                                                                                                                                   644 สุกญัญา หนันทุม                                                                                                                                          
620 สมจิต กล๎ากลางดอน                                                                                                                                        645 สุคันธชาติ พวงพี่                                                                                                                                        
621 สมใจ เกดิทรัพย์                                                                                                                                          646 สุจิรา ปานทอง                                                                                                                                               
622 สมฤดี ใจบํารุง                                                                                                                                            647 สุชญา สิทธิชมภู                                                                                                                                          
623 สมฤทัย แซํจึง                                                                                                                                            648 สุชาดา สุวัณณุสส์                                                                                                                                        
624 สมฤทัย เดชสําราญ                                                                                                                                          649 สุชาสินี ทากะถา                                                                                                                                          
625 สมวศิน สุวัฒนวงศ์                                                                                                                                           650 สุดารัตน์ คงจร                                                                                                                                           

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 13  (16  มีนาคม  2559)  เชา้
คณะมนุษยศาสตร์



นางสาวพัทณวดี   มะริธง

ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
651 สุดารัตน์ เคยอาษา                                                                                                                                        676 สุมาลี วงษ์สาคร                                                                                                                                          
652 สุทัสสา ปราบพาล                                                                                                                                          677 สุรเชษฐ์ หลวงวิรัญ                                                                                                                                          
653 สุธารัตน์ รอดสุพรรณ์                                                                                                                                     678 สุรภูมิ เนินผาลา                                                                                                                                            
654 สุธิตา พวงสวยสัน                                                                                                                                         679 สุริยะ คงปิน่                                                                                                                                               
655 สุนันทา สระวิษิต                                                                                                                                         680 สุรีพร บุญศรีศิริสกลุ                                                                                                                                    
656 สุนิธิดา กติตินันทพงศ์                                                                                                                                   681 สุวรรณี รํุงเรือง                                                                                                                                        
657 สุนิสา นรัญลักษณ์                                                                                                                                        682 สุวารี ขวัญแกว๎                                                                                                                                          
658 สุนิสา สุวรรณสิงห์                                                                                                                                       683 สุวิทย์ ทอดทิง้                                                                                                                                             
659 สุนี สุระคําแหง                                                                                                                                           684 เสาวรส สิงห์คาร                                                                                                                                          
660 สุปรียา วรรณยศ                                                                                                                                           685 เสาวลักษณ์ นาคราช                                                                                                                                        
661 สุพัชราภรณ์ อํอนสี                                                                                                                                       686 เสาวลักษณ์ เพ็ญวิจิตร                                                                                                                                    
662 สุพัตรา คล๎ายเดช                                                                                                                                            687 แสงดาว เลาวะ                                                                                                                                             
663 สุพัตรา เคนงาม                                                                                                                                           688 แสงรวี วงษ์จินดา                                                                                                                                         
664 สุพัตรา ชัยวัน                                                                                                                                           689 โสภา สักแกแกว๎                                                                                                                                           
665 สุพัตรา พรมเสาร์                                                                                                                                         690 หงสาวดี ไฝทอง                                                                                                                                            
666 สุพัตรา เพิ่มพูล                                                                                                                                         691 หทัยกาญจน์ สุตะพันธ์                                                                                                                                     
667 สุภัคกฤตา มากมูล                                                                                                                                         692 หทัยรัตน์ รงค์สถิต                                                                                                                                       
668 สุภัทรา คามวิชิต                                                                                                                                         693 เหนือดาว เถื่อนโทสาร                                                                                                                                     
669 สุภาพ พึขุนทด                                                                                                                                            694 อนัญญดา ปัญญา                                                                                                                                            
670 สุภาพร จันทร์สมัคร                                                                                                                                       695 อนุวัฒน์ กะเต็บหมัด                                                                                                                                         
671 สุภาพรรณ ศิริปัญญา                                                                                                                                       696 อภิชญา กา๎นเหลือง                                                                                                                                        
672 สุภาภรณ์ พํวงประสาร                                                                                                                                      697 อภิญญา เขตตะเคียน                                                                                                                                        
673 สุภาภรณ์ โพธี                                                                                                                                            698 อภิญญา ถารี                                                                                                                                              
674 สุภารัตน์ อุํนตลาด                                                                                                                                       699 อภิเดชตระการณ์ งามเลิง                                                                                                                                      
675 สุภาวดี สรรพสมบัติกลุ                                                                                                                                    700 อมรรัตน์ สุกร                                                                                                                                            

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 14  (16  มีนาคม  2559)  เชา้
คณะมนุษยศาสตร์



นางปิยนาฏ   เจริญมิน

ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
701 อรทัย โคตรนารินทร์                                                                                                                                       726 อาริยา ลวากร                                                                                                                                             
702 อรทัย งามนาศรี                                                                                                                                           727 อาริสา บุญทวี                                                                                                                                            
703 อรไท วิญญาณ์                                                                                                                                             728 อาริสา มากคํุย                                                                                                                                           
704 อรนุช ใจช๎า                                                                                                                                              729 อารีรัตน์ เส็งสะหัส                                                                                                                                      
705 อรนุช พรมจักร์                                                                                                                                           730 อําพร สังศรีโห                                                                                                                                            
706 อรวรรณ จันทร์ศรี                                                                                                                                         731 อําไพ กายชาติ                                                                                                                                             
707 อรัญญา คะโยธา                                                                                                                                            732 อําภาพร สายืน                                                                                                                                             
708 อรุณ สิงห์ลําพอง                                                                                                                                             733 อิศสิตา อิศรางกลู ณ อยุธยา                                                                                                                               
709 อรุณี พรรษา                                                                                                                                              734 อิสเรศ จันทร์ประเสริฐ                                                                                                                                       
710 อโรชา บุญกรุะกนก                                                                                                                                         735 อุเทน ชื่นนอก                                                                                                                                               
711 อลิสฎา โชติกลุธารา                                                                                                                                       736 อุไรพร ไชยะ                                                                                                                                              
712 อัครพล ภมรพล                                                                                                                                                737 อุษมา ฉิมท๎วม                                                                                                                                            
713 อัครินทร์ ตันบุตร                                                                                                                                           738 อุษา อุดมญาติ                                                                                                                                            
714 อังศุมาลิน สิทธิยศ                                                                                                                                       739 เอกชัย จงรักษ์                                                                                                                                              
715 อังศุมาลี ธงศรี                                                                                                                                          740 เอกชัย วินิจกําธร                                                                                                                                            
716 อังสุดา ชัยสุรสินทวี                                                                                                                                     741 เอกรัตน์ เทียนเล็ก                                                                                                                                          
717 อังสุมาลี แสนคําอุํน                                                                                                                                      742 เอกลักษณ์ บาลโคตรคุณ                                                                                                                                        
718 อัญชลี เวชกามา                                                                                                                                           743 กรวรา อภัยจิตต์                                                                                                                                             
719 อัมพร คงเงิน                                                                                                                                             744 กญัญารัตน์ คนอยูํ                                                                                                                                        
720 อัมรินทร์ พรมลี                                                                                                                                          745 กานดา สร๎อยสุวรรณ                                                                                                                                        
721 อัยย์ ฉัฐมะพิพัฒน์                                                                                                                                       746 คัมภีรดา สุขแสวง                                                                                                                                         
722 อาทิตย์ สินสวัสด์ิ                                                                                                                                          747 จินตนา วงษ์สมสกลุ                                                                                                                                        
723 อานนท์ แกว๎ลํอง                                                                                                                                             748 จุฑารัตน์ วิระกา                                                                                                                                         
724 อามิง เจ๏ะหลง                                                                                                                                               749 จุรีภรณ์ ตะวันหะ                                                                                                                                         
725 อารยา วรเชษฐบัญชา                                                                                                                                        750 เจตน์ ถาวรวิสุทธิกลุ                                                                                                                                        

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

คณะมนุษยศาสตร์
แถวที ่ 15  (16  มีนาคม  2559)  เชา้



นายภัทรพล   เพ็ญสุข

ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
751 ชนิดาภา ฮอนคัม                                                                                                                                              776 ศิรินภา ยิ้มทะโชติ                                                                                                                                       
752 ญาณวุฒิ เตชะเวชเจริญ                                                                                                                                        777 สุทธิรักษ์ บางลอย                                                                                                                                           
753 ณิชานันท์ แซํพวง                                                                                                                                         778 สุธีร์ ดวงจันทร์                                                                                                                                            
754 เดชฤทธิ วังกานนท์                                                                                                                                           779 สุวรรณา แหวนเงิน                                                                                                                                         
755 ธัญกมล ทารัตน์ใจ                                                                                                                                         780 หทัยกานท์ ธงชัย                                                                                                                                          
756 ธัญญะรัตน์ ธัมพัฒนพงศ์                                                                                                                                   781 อัมพาพันธ์ เขื่อนพงษ์                                                                                                                                    
757 นรีรัตน์ หาญพรม                                                                                                                                          782 อาชวิน หนุนภักดี                                                                                                                                            
758 นาวิน พิชญวิศิษฏ์กลุ                                                                                                                                        783 อาภาภัทร สุริยวัฒนานนท์                                                                                                                                  
759 ประมวล อุ๎มญาติ                                                                                                                                          784 กมลวรรณ แพรม๎วน                                                                                                                                          
760 ปัทมา แป้นขํา                                                                                                                                             785 กษมา วิฑูรชาติ                                                                                                                                              
761 ปาริชาติ ไกยเดช                                                                                                                                          786 ปารวี ผลหิรัญ                                                                                                                                            
762 พิมพ์วลัญช์ เจริญชัย                                                                                                                                     787 พัฒนา อํอนจันทร์                                                                                                                                         
763 เพชรอําภรณ์ สุทาวัน                                                                                                                                          788 วราภรณ์ สืบ                                                                                                                                              
764 ภัณฑิลา คัมภีรปรีชา                                                                                                                                      789 วิภูพสิษ สารสิทธิ ์                                                                                                                                         
765 ภาณุพงศ์ วงษ์ไทย                                                                                                                                            790 อาริษา พูลเผือก                                                                                                                                          
766 เมธาวี สุพงษ์                                                                                                                                            791 อารีรัตน์ มนตรีวงษ์                                                                                                                                      
767 ยุภาพร ศุภนิกร                                                                                                                                           792 ชลธิชา แสนคํา                                                                                                                                             
768 รวิวรรณ ชมภูสุข                                                                                                                                          793 ธารดา โชติโฆษิต                                                                                                                                          
769 รัชนี ฉัตรวิมล                                                                                                                                           794 วชิรา วชิรไกวัล                                                                                                                                          
770 รัตนภรณ์ ปวงแกว๎                                                                                                                                         795 วินิจคนึง ธัญพิชชาบุณย์                                                                                                                                  
771 รัตนาพร ร่ืนเริง                                                                                                                                         796 ณัฐพล เจนรชต                                                                                                                                                
772 รํุงทิพย์ มุํงเกดิ                                                                                                                                       797 จงกลณี วรรณเพ็ญสกลุ                                                                                                                                      
773 วันวิสา ธงกระโทก                                                                                                                                         798 จักรวาล วงศ์แวว                                                                                                                                             
774 วิภาวรรณ โยควัฒน์                                                                                                                                        799 จุฑามาศ ชัยธวัชจินดา                                                                                                                                     
775 เวณิกา ปัญญาคํา                                                                                                                                           800 ณัฐนันท์ อลงกรณ์ชุลี                                                                                                                                     

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 16  (16  มีนาคม  2559)  เชา้
คณะมนุษยศาสตร์



นางสาวชลพรรษ   ล้ินบาง

ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
801 ณัฐวัตรา เกดิสงกรานต์                                                                                                                                       826 ณัฐชยา สุขัมพรรณ์                                                                                                                                        
802 ตติยา อํวมสอาด                                                                                                                                           827 ทัณฑิมา ดารากาลต์                                                                                                                                        
803 เตําเหมย แซํหล่ี                                                                                                                                            828 นันท์นภัส พัฒโน                                                                                                                                          
804 ทัศนีย์ เตาะเจริญสุข                                                                                                                                     829 พิรุณ หวังนิลรัตน์                                                                                                                                          
805 ธฤษณัช จีระยา                                                                                                                                            830 ชัยธัช สมมุติสกลุ                                                                                                                                           
806 นัทชา ประพัฒน์พรกลุ                                                                                                                                      831 ณัฐวลี มีศรี                                                                                                                                             
807 นิภา ชินบัญชร                                                                                                                                            832 กฤติธี พรหมมี                                                                                                                                               
808 มยุรา พีรกลุารักษ์                                                                                                                                          833 กวิศรา เบญจวรรณ                                                                                                                                          
809 ลัดดา แซํส่ี                                                                                                                                             834 กมัมารา มะตาเห                                                                                                                                           
810 วราภรณ์ แซํหยิ่ง                                                                                                                                         835 เกศิณี ปิยังคะบุตร                                                                                                                                       
811 วิมาลา เศวตเมฆา                                                                                                                                          836 ไกรกําธร เจริญชัยกลุ                                                                                                                                         
812 ศุภยา กรีกมลชัย                                                                                                                                             837 ขวัญชนก ศรีสุวรรณ                                                                                                                                        
813 สมจิตร์ หอไตรรงค์                                                                                                                                           838 จิราภรณ์ แกนํดี                                                                                                                                          
814 สิณี อยูํจงดี                                                                                                                                            839 ชลชญา บุญเส็ง                                                                                                                                            
815 สิริมา บุปผะโก                                                                                                                                           840 ชลธิชา ยะงาม                                                                                                                                             
816 สุภัสสรา นายหลํู                                                                                                                                         841 ชลหทัย ชมภูนุช                                                                                                                                           
817 สุรีพร เกตุเล็ก                                                                                                                                             842 ชัยชนะ นนทะชัย                                                                                                                                              
818 สุวิมล ปิยะโยธิน                                                                                                                                         843 โชคชัย แกว๎วิเชียร                                                                                                                                          
819 เสาวรส ศรีสมบูรณ์กมล                                                                                                                                     844 ณัฐกานต์ มนตร์ชัยรัตน์                                                                                                                                   
820 หนึ่งฤทัย ศรสุวรรณธารา                                                                                                                                   845 ณัฐติกานต์ ฤทธาพรม                                                                                                                                       
821 อรวรรณ จือปา                                                                                                                                             846 ดวงนภา แกว๎ฟู                                                                                                                                            
822 วีณา โพธัง                                                                                                                                               847 ดวงฤทัย บุญหนัก                                                                                                                                          
823 อานนท์ จิตรบริคณห์                                                                                                                                          848 ทักษกร เทียนเงิน                                                                                                                                            
824 เกตุ ทิพย์มงคล                                                                                                                                           849 ธนัช โอฌานนท์                                                                                                                                               
825 จินดารัตน์ ทองไสว                                                                                                                                        850 ธาริณี รักษาเคน                                                                                                                                          

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 17  (16  มีนาคม  2559)  เชา้
คณะมนุษยศาสตร์



นางสาวนุจรินทร์   โกมล

ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
851 ธิดารัตน์ พรุเตย                                                                                                                                         876 ภัทรมาศ กนัตะ                                                                                                                                            
852 ธิติพร ฉ่ํานิตย์                                                                                                                                          877 ภาณุพงศ์ ดํานสิงห์ชัย                                                                                                                                       
853 นงนุช หลักคําแพง                                                                                                                                          878 ภีรศิลป์ ยินหาญมิ่งมงคล                                                                                                                                     
854 นพรัตน์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์                                                                                                                                    879 มณีนุช นามคํา                                                                                                                                             
855 นรมน โพธิง์าม                                                                                                                                            880 มยุรีย์ บินรอโสล                                                                                                                                         
856 นฤมล ใจดี                                                                                                                                                   881 มูหามัด มะแตหะ                                                                                                                                              
857 นฤมล อิ่มสะอาด                                                                                                                                           882 เมริยา เลิศสิริการ                                                                                                                                       
858 นันท์ภัส สิงห์สุขโชติ                                                                                                                                       883 ลดารัตน์ ปาทาน                                                                                                                                           
859 นิรชา สกลอินทร์                                                                                                                                          884 ลลิดา วิษณุวงศ์                                                                                                                                          
860 นิรมล ศรีสวัสด์ิ                                                                                                                                         885 ลัดดาวัลย์ ดวงน๎อย                                                                                                                                       
861 นิวัต จงสวัสด์ิสถาพร                                                                                                                                        886 วรรณวิษา เฮงภูเํจริญ                                                                                                                                     
862 นุพร สิงศาลาแสง                                                                                                                                          887 วรัทยา วงษ์วัฒนาสุข                                                                                                                                      
863 บุษรา แซํต้ัง                                                                                                                                            888 วรินทร รัตนผล                                                                                                                                            
864 ปริญญาดา โคตรพรม                                                                                                                                         889 วาสนา บุญธา                                                                                                                                              
865 ปรีดี พิมพ์สุวรรณ์                                                                                                                                          890 วิลัย คะนา                                                                                                                                               
866 ปรียนันท์ ปุตตาพัฒน์                                                                                                                                     891 วิลาวัลย์ พั่วพวง                                                                                                                                        
867 ปวีณา จันทร์วันดี                                                                                                                                        892 วิไลลักษณ์ สมมา                                                                                                                                          
868 ปวีณา เมธีวรกจิ                                                                                                                                          893 วิศกรณ์ สัมนา                                                                                                                                               
869 ปิยหทัย ไชยแกว๎                                                                                                                                          894 ศรัญญา พํวงทําโก                                                                                                                                         
870 ปิยะดา ศิลวรานนท์                                                                                                                                        895 ศริญญา มะหะหมัด                                                                                                                                          
871 ปุญชรัศมิ์ แกกํล๎า                                                                                                                                       896 ศศิธร สิงห์ดง                                                                                                                                            
872 ปุญชรัสมิ์ รักษ์คิด                                                                                                                                      897 ศิริวรรณ ต้ังกจิบุญนิวัฒน์                                                                                                                               
873 พรพุทธา วงศาโรจน์                                                                                                                                        898 สันติภาพ ชูเนตร                                                                                                                                             
874 พัชราภรณ์ ยี่โต๏ะ                                                                                                                                        899 สุดานันท์ สุคนธ์ธารา                                                                                                                                     
875 พัชรินทร์ ชาญเดชรํุงเรือง                                                                                                                                900 สุธิรา สุขประเสริฐ                                                                                                                                       

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 18  (16  มีนาคม  2559)  เชา้
คณะมนุษยศาสตร์



นางสาวแพรวพรรณ   มุขจร

ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
901 สุพรรษา แวงวรรณ                                                                                                                                          926 มยุรี นามวงศ์                                                                                                                                            
902 โสภา ชุติภรางค์กลู                                                                                                                                          927 รัตนาภรณ์ กอํแกว๎                                                                                                                                        
903 หริศวร์ บัณฑิตย์                                                                                                                                   928 รัตนาวดี รวมธรรม                                                                                                                                         
904 อรรถพร ฉันท์ธารา                                                                                                                                            929 ลักษมี ภารประดิษฐ์                                                                                                                                       
905 อังศนา คําหาญพล                                                                                                                                           930 ลัดดา ประเสริฐสินธนา                                                                                                                                     
906 อังศุมาลิน พฤกษชาติ                                                                                                                                      931 วนิดา พิศงาม                                                                                                                                             
907 อัจฉรา คงนคร                                                                                                                                             932 วรวุฒิ อินทรเกสร                                                                                                                                            
908 อาชาคริสต์ สมสี                                                                                                                                             933 วราภรณ์ อินทรปาน                                                                                                                                         
909 อานุภาพ ทิพนนท์                                                                                                                                             934 วิจิตรา ภูถาดงา                                                                                                                                          
910 เอื้ออังกรู เลิศกศุลวงษ์                                                                                                                                    935 ศิริประภา ขําปาน                                                                                                                                          
911 กรติกา ปันไชย                                                                                                                                            936 ศิลาพร อินทร์พราหมณ์                                                                                                                                     
912 จันทรรัตน์ มโนพัสภูษณ                                                                                                                                    937 ศุภรินทร์ ดาวเรือง                                                                                                                                       
913 ชุติมา ด๎วงเทียน                                                                                                                                         938 สิญาณี นิลจันทร์                                                                                                                                         
914 ณัฐธยาน์ ทองดอนเกร่ือง                                                                                                                                   939 สุธัญญารัตน์ จงสุวัฒน์ชัย                                                                                                                                   
915 ณัฐวรรณ ไตรวิจิตรคุณ                                                                                                                                     940 สุนัตดา วิไชยวงค์                                                                                                                                        
916 ณัฐวุฒิ ซ่ือสัตย์                                                                                                                                           941 สุพรรณษา พวงวงษ์                                                                                                                                         
917 ธวัช มีแฮด                                                                                                                                                  942 เสาวลักษณ์ อินทสร๎อย                                                                                                                                     
918 บัวแดง นัยเนตร                                                                                                                                           943 หทัยชนก ล้ิมพัฒนกลุ                                                                                                                                      
919 ปฏิมาภา รํุงเจริญ                                                                                                                                        944 อรปริญา ใขกนัหา                                                                                                                                          
920 ปิยะดา วงษ์ขันธ์                                                                                                                                         945 อัศวิน ประภูชะเนย์                                                                                                                                          
921 ปุญพริษฐ์ เจียมเจิม                                                                                                                                         946 กนกภูมิ จันทร์เกษมสัตย์                                                                                                                                     
922 พจมาน หมวกสา                                                                                                                                             947 จิรดา ตาเร็ว                                                                                                                                             
923 ภัทรพงศ์ ชัยพรหม                                                                                                                                            948 ชฎาพร บรรจงศักดา                                                                                                                                         
924 ภิมณภัญ ดีดวงเดํน                                                                                                                                        949 ณฐกรณ์ ดําชะอม                                                                                                                                               
925 ภูริเดช สุวรรณยอด                                                                                                                                           950 ภาสินี สุมาลี                                                                                                                                            

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 19  (16  มีนาคม  2559)  เชา้
คณะมนุษยศาสตร์



นางสมพร   วงษ์สันต์

ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
951 รชฏ ทรงศิริ                                                                                                                                                 976 กรวลัย เอกปัตต์                                                                                                                                          
952 วรรณา เอื้อสมาน                                                                                                                                          977 กรวิการ์ อารีเอื้อ                                                                                                                                       
953 วิภาวรรณ เทียนเสริมทรัพย์                                                                                                                                978 กฤดา ศรทอง                                                                                                                                                  
954 วิรัช กล่ินสุบรรณ์                                                                                                                                          979 กฤต อินทร์รัมย์                                                                                                                                             
955 วีระพล จรบุรมณ์                                                                                                                                             980 กฤติกา สุวรรณเกษม                                                                                                                                        
956 แววตา แจ๎งคํา                                                                                                                                             981 กฤติยา วัชระพิสุทธิ ์                                                                                                                                    
957 สริน อุํมเอิบ                                                                                                                                            982 กฤษกร เกดิขํา                                                                                                                                                
958 สุดารัตน์ สุดอ๎น                                                                                                                                         983 กฤษฎา เลิศรัตนกฤษฎา                                                                                                                                         
959 สุวิทย์ เลิศไกรเมธี                                                                                                                                         984 กญัญา พิรุณกาญจน์                                                                                                                                        
960 อํานาจ พวงดอกไม๎                                                                                                                                             985 กญัญาพรย์ เสนาะกลาง                                                                                                                                      
961 อุษา รัศมีภัค                                                                                                                                            986 กญัญารัตน์ แจ๎งภักดี                                                                                                                                     
962 ณัฐณิชา กอบกํา                                                                                                                                            987 กญัญารัตน์ เสมสวําง                                                                                                                                      
963 นิราวุฒิ สกลุแกว๎                                                                                                                                           988 กญัญาวีร์ ฌวิลกรณ์                                                                                                                                       
964 ศิริเลิศ พรหมย๎อย                                                                                                                                        989 กนัต์กนิษฐ มะเริงสิทธิ ์                                                                                                                                 
965 สุวัฒน์ วัฒนอาภรณ์ชัย                                                                                                                                       990 กาญจนา งามวงศ์ทอง                                                                                                                                        
966 กชกร กดุแถลง                                                                                                                                             991 กาญจนา ยอที                                                                                                                                              
967 กติกร ตามัย                                                                                                                                              992 กานดา แสงสงํา                                                                                                                                            
968 กนกวรรณ ดีสวน                                                                                                                                            993 กานติมา ยิ้วยิ้ม                                                                                                                                         
969 กนกวรรณ อรรคบุตร                                                                                                                                         994 กจิติพงษ์ พูลเพิ่ม                                                                                                                                          
970 กมลชนก กลกจิ                                                                                                                                             995 กติติญา จิตรประเสริฐพร                                                                                                                                   
971 กมลพร เรืองเดช                                                                                                                                           996 กติติพงศ์ บุญสนองชีพ                                                                                                                                        
972 กมลพรรตน์ ดวงศรี                                                                                                                                         997 กติติพร งามพร้ิง                                                                                                                                            
973 กรกนก ห๎าวหาญ                                                                                                                                            998 กติติมา จีนเจือ                                                                                                                                          
974 กรณ์ทิพย์ วิสุเสน                                                                                                                                        999 กติติยา โสมนัส                                                                                                                                           
975 กรรณิการ์ วงศ์ศิริวัฒนา                                                                                                                                  1000 กลุยา อินทะกนก                                                                                                                                           

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 20  (16  มีนาคม  2559)  เชา้
คณะมนุษยศาสตร์



นางสาวโชติรส   เล้ียงรักษา

ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
1001 เกตุสุดา ไทยมี                                                                                                                                           1026 จันทกานต์ ศรีโภคา                                                                                                                                        
1002 เกรียงไกร เทอํารุง                                                                                                                                           1027 จันทร์จิรา ผ้ึงร้ัง                                                                                                                                      
1003 เกศผกา สาระ                                                                                                                                              1028 จันทร์จุฑา ปิยะทัต                                                                                                                                       
1004 แกว๎สุดตา โพธิส์าราช                                                                                                                                     1029 จามรี พรมเมืองเปลือย                                                                                                                                     
1005 โกญจนาท เยาวนารถ                                                                                                                                            1030 จิตรดา เพ็ชรกอง                                                                                                                                          
1006 ขนิษฐา ร๎ูทํานอง                                                                                                                                          1031 จินตรา กตัโร                                                                                                                                             
1007 ขวัญใจ เจริญสุข                                                                                                                                          1032 จิรนันท์ รักษายนต์                                                                                                                                       
1008 ขวัญชนก นําศรีเจริญสุข                                                                                                                                    1033 จิรนันท์ สําราญพันธ์                                                                                                                                      
1009 เขมวุฒิ ธีรชัย                                                                                                                                              1034 จิรวัฒนา เหวําโต                                                                                                                                         
1010 คคณ ศรียางวุฒิ                                                                                                                                              1035 จิรสุดา ดิสปัญญา                                                                                                                                         
1011 คงคุณ สมศรี                                                                                                                                                 1036 จิรัชยา วันทยะกลุ                                                                                                                                        
1012 คณาภรณ์ เสวิกลุ                                                                                                                                          1037 จิรัตน์ หาญคงแกว๎                                                                                                                                           
1013 คณิตา มากมีทรัพย์                                                                                                                                        1038 จิรัศยา ชัยสนิท                                                                                                                                          
1014 คมกริช ปักษาพันธ์                                                                                                                                           1039 จิราพร การสะสม                                                                                                                                           
1015 ครองขวัญ การิยา                                                                                                                                          1040 จิราพร คงพุนพิน                                                                                                                                          
1016 คําวรรณ แผลงฤทธิ ์                                                                                                                                        1041 จีรนันท์ ทันหล๎า                                                                                                                                         
1017 คุณาภรณ์ สีพ๎าว                                                                                                                                          1042 จีระนันท์ มณีกญัญ์                                                                                                                                       
1018 งามพรรณ อริยฤทธิ ์                                                                                                                                       1043 จุฑามาศ ทองสุข                                                                                                                                              
1019 จตุพร ศุระศรางค์                                                                                                                                         1044 จุฑามาศ โพธิศ์รี                                                                                                                                         
1020 จตุรโชค แกว๎ไทรนัน                                                                                                                                          1045 จุฑามาศ สมศรี                                                                                                                                            
1021 จรัญญา เจนจิตร                                                                                                                                           1046 จุฑารัตน์ อํอนแชํม                                                                                                                                       
1022 จริยา เทีย่งแท๎                                                                                                                                          1047 จู พานผํองเจริญ                                                                                                                                             
1023 จริยา โลํสรรเสริญ                                                                                                                                        1048 เจนจิรา โหมดแจํม                                                                                                                                         
1024 จักรพงศ์ สืบใจถา                                                                                                                                            1049 เจริญพงศ์ หงส์วิริยะโชติกลุ                                                                                                                                 
1025 จันจิรา สงคราม                                                                                                                                           1050 เจริญศักด์ิ พลหมื่น                                                                                                                                         

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

คณะมนุษยศาสตร์
แถวที ่ 21  (16  มีนาคม  2559)  เชา้



นางสาวกฤษณวรรณ   วิงวอน

ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
1051 ฉัตรนภา พร้ิงอิ้ม                                                                                                                                        1076 ณภัค มณีรัตน์                                                                                                                                               
1052 เฉลิมเกยีรติ หุนํทองทัศน์                                                                                                                                   1077 ณรงค์ ลิขิตจรรยารักษ์                                                                                                                                       
1053 ชนก แกว๎นุ๎ย                                                                                                                                             1078 ณัชชา จังศิริกลุ                                                                                                                                         
1054 ชนากานต์ หนูจุ๎ย                                                                                                                                         1079 ณัชญาณ์ภัส โชติพัชราภิรมย์                                                                                                                               
1055 ชนาพร ทรงศรี                                                                                                                                             1080 ณัฏฐารวี วงศ์เผําพันธุ ์                                                                                                                                 
1056 ชนาภา เผือกลิขิต                                                                                                                                         1081 ณัฐกาญจน์ ปัญญารัตนคุณากร                                                                                                                                
1057 ชมนภัส จินดากติติกลู                                                                                                                                     1082 ณัฐกติต์ วงศ์ปัญจรัตน์                                                                                                                                      
1058 ชรินทร์ ผดุงรัตน์                                                                                                                                           1083 ณัฐชา เมฆลอย                                                                                                                                             
1059 ชลธิชา ปทุมนันท์                                                                                                                                         1084 ณัฐฐาวีระกรณ์ ชํางคํา                                                                                                                                        
1060 ชัยภัทร เมฆเฉลิม                                                                                                                                            1085 ณัฐณิชา ธัมโสภิต                                                                                                                                         
1061 ชัยลาภ ศิริจินดาพันธ์                                                                                                                                       1086 ณัฐธร เมฆลอย                                                                                                                                             
1062 ชาญชวิศ นรินทร์สุขสันติ                                                                                                                                     1087 ณัฐนนท์ น๎อยสกลุ                                                                                                                                            
1063 ชาญธวัช ธารทิพย์วรรณ                                                                                                                                        1088 ณัฐนรี แสงคํา                                                                                                                                             
1064 ชิดชนก ค๎ุมศรีไว                                                                                                                                         1089 ณัฐพัชร์ รัศมีกนกสิน                                                                                                                                        
1065 ชินกฤต อุทยาวลี                                                                                                                                             1090 ณัฐรพี ทีปรักษพันธ์                                                                                                                                      
1066 ชุติมา กรุดมินบุรี                                                                                                                                       1091 ณัฐสุดา โชติสุวรรณสิงห์                                                                                                                                  
1067 ชุติมา เปร๎าประเสริฐ                                                                                                                                     1092 ดนิตา ปทิตจารุชัย                                                                                                                                        
1068 เชษฐา พันดอกรักษ์                                                                                                                                           1093 ดวงผไท หงษ์เงิน                                                                                                                                          
1069 ซารีนา มะหะหมัด                                                                                                                                          1094 ดวงสมร ชนะมูล                                                                                                                                            
1070 ฐนกร ธรรมวิบูลชัย                                                                                                                                           1095 ดาริณี ศรีมงคล                                                                                                                                           
1071 ฐปนกลุ มณีสุโข                                                                                                                                              1096 ดํารงค์ สัมพะวงศ์                                                                                                                                               
1072 ฐิกนัยาพัชร จิวะเกยีรติ                                                                                                                                  1097 ตรีทิพยนิภา บุษบาธาร                                                                                                                                     
1073 ฐิติพร ภักดี                                                                                                                                             1098 ตรีธวัฒน์ ธนากจิโชติรัตน์                                                                                                                                   
1074 ณญานัน ดวงมณีคุณ                                                                                                                                         1099 ตันติกร ขนทอง                                                                                                                                               
1075 ณฐภัทร หอมสมบัติ                                                                                                                                         1100 ถึงขวัญพุทธ หงษ์พันธ์                                                                                                                                    

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 22  (16  มีนาคม  2559)  เชา้
คณะมนุษยศาสตร์



นางสาวดวงแกว๎  อยูํประเสริฐ

ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
1101 ทนุวัฒน์ เจนทรัพย์วิวัฒน์                                                                                                                                   1126 นริศ หวํองพงษ์ศิริ                                                                                                                                          
1102 ทรงวิทย์ มังประเสริฐ                                                                                                                                        1127 นริศรา เรืองรัตน์                                                                                                                                        
1103 ทราวดี เครือชัย                                                                                                                                          1128 นลินี จรรยาศรี                                                                                                                                           
1104 ทัชชญา งามปรัชญานนท์                                                                                                                                     1129 นัชชา ร๎อยแพง                                                                                                                                            
1105 ทัพพ์รวินทร์ กลํอมภิรมย์                                                                                                                                    1130 นัทธพงศ์ มาลารัตน์                                                                                                                                          
1106 ทัศจริยา คํานนท์                                                                                                                                          1131 นันท์นภัส มณีน๎อย                                                                                                                                        
1107 ทัศน์ตะวัน สุทินเผือก                                                                                                                                    1132 นันทพร โภคบุตร                                                                                                                                              
1108 ทิพยรัตน์ ทวิสุวรรณ์                                                                                                                                     1133 นันทิกาญจน์ เชยปรีชา                                                                                                                                     
1109 ทิพสุคนธ์ พุทธเษม                                                                                                                                        1134 นันทิวา เสนดี                                                                                                                                            
1110 ธงชัย ธนมั่งมี                                                                                                                                              1135 นัยเนตร รํอนในเมือง                                                                                                                                      
1111 ธนัญญา วรรัตน์กลุ                                                                                                                                        1136 น้ําทิพย์ บุรินทร์ธนฉัตร                                                                                                                                  
1112 วําทีร๎่อยตรีธนันท์รัฐ สุจริยานุรักษ์                                                                                                                                    1137 น้ําทิพย์ มูลแสดง                                                                                                                                         
1113 ธนาพร ศรีรัตน์                                                                                                                                           1138 น้ําผ้ึง แซํล้ี                                                                                                                                           
1114 ธนิดา ประเสริฐสม                                                                                                                                            1139 น้ําฝน มาเจริญ                                                                                                                                            
1115 ธนินท์รัฐ โกมารภัฎจ์เวช                                                                                                                                     1140 นิติกร ศรีบางนอก                                                                                                                                            
1116 ธเนศร์ วิโนทัย                                                                                                                                              1141 นิภาพรรณ กล่ินหอม                                                                                                                                        
1117 ธฤตมน เมย์                                                                                                                                               1142 นิรชา แกว๎มีบุญ                                                                                                                                          
1118 ธัญชพัทย์ ชีพพันธุสุ์ทธิ ์                                                                                                                               1143 นิลรัตน์ ปัทมะเสวี                                                                                                                                       
1119 ธัญญธร บัญชากจิ                                                                                                                                          1144 นิวัตร์ กนัภัย                                                                                                                                              
1120 ธัญทิพย์ สอนภักดี                                                                                                                                        1145 นุชจรี มาสระคู                                                                                                                                           
1121 ธิดาพร ต๏ะกนั                                                                                                                                            1146 นูรฮีดายู วันหะสัน                                                                                                                                       
1122 ธิธาดา ภัทรากร                                                                                                                                           1147 บุญญรักษ์ ดิสสะมาน                                                                                                                                          
1123 ธีระชัย โมคศรีสุข                                                                                                                                           1148 บุญเสริม วุฒิอาภรณ์                                                                                                                                         
1124 นงนุช อินปากดี                                                                                                                                           1149 บุษยา เพ็ชรพราว                                                                                                                                          
1125 นพวรรณ มันตาดิลก                                                                                                                                         1150 เบญญทิพย์ สายประเสริฐ                                                                                                                                    

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 23  (16  มีนาคม  2559)  เชา้
คณะมนุษยศาสตร์



นางสาวประภาภรณ์   เชี่ยวอุดมรัตน์

ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
1151 ปกาศิต ดิลกสัมพันธ์                                                                                                                                         1176 พรทิพ รักษะโบะ                                                                                                                                           
1152 ปฐวีย์พิสุทธิ ์รอดไกร                                                                                                                                       1177 พรทิพย์ กั้วจรัญ                                                                                                                                         
1153 ปนัดดา สกลุชาติ                                                                                                                                          1178 พรพิมล ทองศรี                                                                                                                                            
1154 ปภัธพร สาระบัว                                                                                                                                           1179 พรรณี พราหมโณ                                                                                                                                            
1155 ปภัสสร ยีโหนด                                                                                                                                            1180 พลอยชนกภัทร์ ปักษีสุวรรณ                                                                                                                                 
1156 ประกายมาศ วารีอุดมทรัพย์                                                                                                                                 1181 พอฤทัย เทพรัตน์                                                                                                                                          
1157 ประพันธ์พงษ์ สิงห์หาร                                                                                                                                       1182 พัชรา แซํต้ัง                                                                                                                                            
1158 ประภัสสร นาคโกมล                                                                                                                                         1183 พัชรา สุภิตาภรณ์                                                                                                                                         
1159 ประเสริฐ สินทวีทรัพย์                                                                                                                                       1184 พัชราภรณ์ เทวา                                                                                                                                           
1160 ปวรัศ มวลชนธรรม                                                                                                                                          1185 พัชรินทร์ ลุกลาม                                                                                                                                         
1161 ปวีณา หวังปล้ืม                                                                                                                                          1186 พัชรี กล่ินจะโปะ                                                                                                                                         
1162 ปาณิสรา ดําบรรณ์                                                                                                                                          1187 พัฒนพรรณ สุทธิวิรัตน์                                                                                                                                    
1163 ปาริชาติ เต็มรินทร์                                                                                                                                      1188 พัทธ์ธีรา น๎อยสา                                                                                                                                         
1164 ปาลิตา สมตัว                                                                                                                                             1189 พิกลุ แซํล๎อ                                                                                                                                             
1165 ปิยธิดา พินิจมนตรี                                                                                                                                       1190 พิทยา กระเบา                                                                                                                                             
1166 ปิยะชัย แย๎มประชา                                                                                                                                           1191 พิมขวัญ จําเนียร                                                                                                                                          
1167 ปิยะพร มุทริกานนท์                                                                                                                                       1192 พิมพ์ชนก เอี้ยวตระกลู                                                                                                                                    
1168 ปิยะวรรณ เภรีภาศ                                                                                                                                         1193 พิมพิศา กลุประสูติ                                                                                                                                       
1169 ปิยะวรรณ อินเป็ง                                                                                                                                         1194 พิมลกนัต์ ธนัทไชยพงศ์                                                                                                                                    
1170 ปุณฑริก อยูํมั่นธรรมา                                                                                                                                    1195 พิมลรัตน์ ศรีบุบผา                                                                                                                                       
1171 ปุษาบุล เครือนุช                                                                                                                                         1196 พิรา ตุยอาน                                                                                                                                              
1172 เปรมปรวีร์ บุตรวงศ์                                                                                                                                      1197 พีรญา สมมุํง                                                                                                                                             
1173 ผกาทิพย์ พูลเกษม                                                                                                                                         1198 เพชรรัตน์ เฉลยวาเรศ                                                                                                                                      
1174 พชรพร สุขรักษ์                                                                                                                                           1199 เพชรรัตน์ พิริยะพันธุพ์งศ์                                                                                                                               
1175 พร จรุงธรรมโชติ                                                                                                                                          1200 เพ็ญประไพ เจริญทรัพย์                                                                                                                                    

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 24  (16  มีนาคม  2559)  เชา้
คณะมนุษยศาสตร์



นางสาวดิศราพร   วิทยานนท์

ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
1201 เพ็ญศิริ บุญทอง                                                                                                                                          1226 รัตนภรณ์ บุรมย์                                                                                                                                          
1202 แพรวพรรณ กาทอง                                                                                                                                           1227 รัศจิรางค์ อรํามรัศมีกลุ                                                                                                                                 
1203 ไพรัช โพธิหัง                                                                                                                                               1228 ราชวัติ สติดี                                                                                                                                               
1204 ภมร พลจันทร์                                                                                                                                                1229 ราตรี เกื้อกลู                                                                                                                                           
1205 ภวัต นิวิฐชยางกลู                                                                                                                                           1230 รุจนชัย ศิริกลุ                                                                                                                                             
1206 ภัทร เทียนชัย                                                                                                                                               1231 รุจิรา สมทัด                                                                                                                                             
1207 ภัทรฐิติญา รัตนะภัชรพิกลู                                                                                                                                1232 ไรวินท์ ศรีโกตะเพ็ชร                                                                                                                                     
1208 ภากร พิทักษ์พูลศิลป์                                                                                                                                        1233 ฤทัยชนก ขวัญแสง                                                                                                                                          
1209 ภาณุทัต เขียวลี                                                                                                                                             1234 ลภัสรดา ฤทธิพรม                                                                                                                                          
1210 มณีรัตน์ มาเยอะ                                                                                                                                          1235 ละอองทราย นาคปาน                                                                                                                                         
1211 มนัญชยา คําพันธ์                                                                                                                                          1236 ลัดดาวรรณ ประสิทธิมี                                                                                                                                     
1212 มลฤดี เจ๎ยชุม                                                                                                                                            1237 วนสร ทองศาสตรา                                                                                                                                           
1213 มหาสมุทร สมบูรณ์ชัย                                                                                                                                         1238 วนัฐดา เซอรัมย์                                                                                                                                          
1214 มานิศา สายรอด                                                                                                                                            1239 วรธมน ยืนยิ่ง                                                                                                                                            
1215 เมทิกา ใจมั่น                                                                                                                                            1240 วรรณรัฐ ขาวงาม
1216 เมธาวัฒน์ ศรีวัฒนานุกลุ                                                                                                                                     1241 วรรณิกา ลาภูตะมะ                                                                                                                                         
1217 เมษิณี บุญครอง                                                                                                                                           1242 วรวัฒน์ สงพรหม                                                                                                                                              
1218 ยุทธพงษ์ อุดมกจิโอฬาร                                                                                                                                       1243 วรัญญา ผิวดํา                                                                                                                                             
1219 ยุพา มหาวงศนันท์                                                                                                                                         1244 วรัญญู ปกรีณัมกจิ                                                                                                                                           
1220 รณิดา อัคลา                                                                                                                                              1245 วรัทยา โอเคสซอน                                                                                                                                             
1221 รวีวรรณ ประหยัดทรัพย์                                                                                                                                    1246 วราภรณ์ เกตุสิงห์สร๎อย                                                                                                                                   
1222 รักฝัน มณีกญัญ์                                                                                                                                          1247 วราภรณ์ แซํต้ัง                                                                                                                                          
1223 รัชญา เดชาอภิเลิศ                                                                                                                                        1248 วราภรณ์ สีดํา                                                                                                                                             
1224 รัชดาภรณ์ แสงสีงาม                                                                                                                                       1249 วรารัตน์ ผลจันทร์                                                                                                                                        
1225 รัญชิฎา จุลมานะ                                                                                                                                          1250 วรารัตน์ โพธิห์ิรัญ                                                                                                                                      

เต็ม      50     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 25  (16  มีนาคม  2559)  เชา้
คณะมนุษยศาสตร์



นางสาวมณีรัตน์   สุทธิวานิช

ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดบัที่ ชื่อ - นามสกุล
1251 วรารัตน์ สุขแสง                                                                                                                                          1276 ศศิธร สุวรรณทา                                                                                                                                           
1252 วริสา พวงจันทร์                                                                                                                                          1277 ศศิภา สุวรรณพันธ์                                                                                                                                        
1253 วันเพ็ญ สูงยิ่ง                                                                                                                                          1278 ศศิวรรณ ทองหอม                                                                                                                                           
1254 วัลภา สุขหนา                                                                                                                                             1279 ศันสนีย์ เสนานุช                                                                                                                                         
1255 วาริชาต สวํางจิตร                                                                                                                                        1280 ศิรินกรณ์ ทองศิริ                                                                                                                                        
1256 วารินทร์ แกนํทองแดง                                                                                                                                      1281 ศิรินภา แซํบําง                                                                                                                                          
1257 วารุณี อินต๏ะ                                                                                                                                            1282 ศิลปชัย มาตสุด                                                                                                                                              
1258 วิจิตตรา งามแพง                                                                                                                                          1283 ศิวกร พลตรี                                                                                                                                                 
1259 วิชิต สิทธิบดีกลุ                                                                                                                                           1284 ศุภรดา สิงห์โตเกษม                                                                                                                                       
1260 วิภาดา สมศิลป์                                                                                                                                           1285 ศุภวัฒน์ ศรีศุภรางค์กลุ                                                                                                                                     
1261 วิภาวี ศรีสุวรรณ                                                                                                                                         1286 ศุภิสรา เนตรคุณ                                                                                                                                          
1262 วิมลทิพย์ แจ๎งสกลุ                                                                                                                                       1287
1263 วิมลพรรณ ทองสงํา                                                                                                                                         1288
1264 วิรินดา แซํหวําง                                                                                                                                         1289
1265 วิไล แซํจาง                                                                                                                                              1290
1266 วิไลพร สําเภา                                                                                                                                             1291
1267 วิไลลักษณ์ จุเครือ                                                                                                                                       1292
1268 วิไลวรรณ แหลมแกว๎                                                                                                                                        1293
1269 ศมนพรรณ เจริญเวชรักษ์                                                                                                                                    1294
1270 ศรัญญา จันทรมณี                                                                                                                                          1295
1271 ศรัณย์ โตคร๎าม                                                                                                                                              1296
1272 ศราวุฒิ ชูลําภู                                                                                                                                              1297
1273 ศรุต รัตนบันดาล                                                                                                                                             1298
1274 ศรุตา ทองประไพ                                                                                                                                           1299
1275 ศศิญา พันธุมัย                                                                                                                                           1300

เต็ม      36     คน             มา               คน              ขาด               คน

แถวที ่ 26  (16  มีนาคม  2559)  เชา้
คณะมนุษยศาสตร์



พระราชทานปริญญาบัตร ต๎องมาฝึกซ๎อมใหญํ ในวันพุธที ่๙ มีนาคม ๒๕๕๙  ห้ามขาดโดยเดด็ขาด



ห้ามน าดอกไม้และของที่ระลึกร่วมยินดีกับบัณฑติ             



  7. ผ๎ูปกครองและผ๎ูทีไ่ด๎รับบัตรเชิญมาในพิธีต๎องแตํงกายให๎สุภาพ สตรีไมํสวมกางเกง 



กมลลักษณ์ ธิติกวินสกลุ                                                                                                                                   
กรณิการ์ คําจันต๏ะ                                                                                                                                        
กฤษณ์ ถาวระ                                                                                                                                                 
กวิสรา นิลสุพรรณ                                                                                                                                         
กญัญา สรคุณากร                                                                                                                                           
กญัญาภัค สุดภัย                                                                                                                                          
กานต์ธิดา อุบลกาญจน์                                                                                                                                     
กติติธัช อุทังสังข์                                                                                                                                         
กลุลดา หาญบาง                                                                                                                                            
เกษมชาติ พุํมจันทร์
ขวัญ นาคสินธุ ์                                                                                                                                             
คริส ลิมปรัทกาญจนา                                                                                                                                          
จตุพร สุขเทียมสุวรรณ                                                                                                                                     
จารุวรรณ มักสัน                                                                                                                                          
จารุวรรณ รัตนรัตน์                                                                                                                                       
จิราภา แกนํพิทักษ์                                                                                                                                       
จิราวรรณ แพงวิเศษ                                                                                                                                        
จุฑามณี มีเหมือน                                                                                                                                         
จุฬานันทน์ นันทาพณิชย์กลุ                                                                                                                                   
จุฬารักษ์ ดลกลุ                                                                                                                                          
เจ๏ะอัสมัน เจ๏ะโมง                                                                                                                                          
ชคาภาส สําเร็จวิทย์                                                                                                                                          
ชณิชา โยธิกลุ                                                                                                                                            
ชนนิกานต์ ระฆงัทอง                                                                                                                                       
ชิดชนก วิชากรกลุ                                                                                                                                         



ปรารถนา ศิริวัฒนา                                                                                                                                        
ปริยากร จาบไธสง                                                                                                                                          
ปรีย์นันท์ ฉันวิจิตร                                                                                                                                     
ปัทมา มะตัน                                                                                                                                              
ปัทมาภรณ์ พวงสุข                                                                                                                                         
ปิยะพงษ์ เลาศรีรัตนชัย                                                                                                                                      
พชรพล โชติวนิช                                                                                                                                              
พรทิพย์ รักษา                                                                                                                                            
พรทิวา แสนราษฎร์                                                                                                                                         
พรประภา พรสวรรค์                                                                                                                                         
พรเพ็ญ ตุนาค                                                                                                                                             
พัชรีพร คันศร                                                                                                                                            
พัศพน รัตนสัตย์                                                                                                                                             
พิมขวัญ จุลประเสริฐศักด์ิ                                                                                                                                
พิรุณฉันท์ จันทร์เพ็ง                                                                                                                                    
แพรวพัสสร ทวีนพโชติ                                                                                                                                      
ไพพรรณ สดวกการ                                                                                                                                           
ภัครดา พูลวาสน์                                                                                                                                          
ภัทรวุฒิ ล่ิมสกลุ                                                                                                                                           
ภัทรา สุระโคตร                                                                                                                                           
ภาวิกา ไชยชนะ                                                                                                                                            
ภูษณิศา งามเฉลียว                                                                                                                                        
มณีรัตน์ หงส์เจริญกลุ                                                                                                                                    
มนตธร พฤกษ์พัฒนพงศ์                                                                                                                                      
มัสลิน คันธชาติกลุ                                                                                                                                       



ศศิวิมล สาระพงษ์                                                                                                                                         
ศุภรัตน์ ศรีเพ็ง                                                                                                                                            
สงบ เบญจชัชวาล                                                                                                                                              
สมศรี เสาสูงยาง                                                                                                                                          
สาย เกดิชํอ                                                                                                                                                    
สิทธิพงศ์ จินตธรรม                                                                                                                                  
สิริพร โรจนเวทย์                                                                                                                                         
สุขธิเพชร พลพันธ์                                                                                                                                        
สุพรรณี ทองทูลทรัพย์                                                                                                                                        
สุพรรษา นาลาด                                                                                                                                            
สุพิชชา ทองประเสริฐ                                                                                                                                      
เสนํห์ สมตัว                                                                                                                                                
แสงจันทร์ ภูมิรัง                                                                                                                                        
อภิชัย ศรีเมือง                                                                                                                                             
อรรถวัตต์ อัศวนัดดา                                                                                                                                         
อรัญญา ผานะวงค์                                                                                                                                          
อลิษา ดงแสนสุข                                                                                                                                           
อังสุมาริน ลาภูตะมะ                                                                                                                                      
อัจฉรา พิมหานาม                                                                                                                                          
อัญญาดา ดนตรีสวัสด์ิ                                                                                                                                     
อับดุลสลาม เกน็ตาสา                                                                                                                                         
อาภาศรี จันทร์รอด                                                                                                                                        
อุธิติยา นามวงษา                                                                                                                                         
กชมน ชูเทพ                                                                                                                                               
กรกานต์ สุขสําราญ                                                                                                                                         



วิสา วจีสัจจะ                                                                                                                                            
วีรยา ปิตาคุณ                                                                                                                                            
ศรัญญา พรหมมา                                                                                                                                            
สถิตย์พงษ์ วงษ์บุญชา                                                                                                                                        
สุชาดา มนต์วิเศษ                                                                                                                                         
สุดา เขียวศิริ                                                                                                                                           
สุธารัตน์ ทองพูน                                                                                                                                         
สุวรรณทิพย์ ชุมพล                                                                                                                                        
อนงค์นาถ สมเพชร                                                                                                                                          
อนิสา มโนรมย์ภัทรสาร                                                                                                                                        
อําพรรณ พรหมสวัสด์ิ                                                                                                                                          
กองพล สันเกษม                                                                                                                                               
คฑาวุธ สภาพพร                                                                                                                                               
จตุพล เต็งเทีย่ง                                                                                                                                            
ชฎาวรรณ เจียมการกจิ                                                                                                                                      
ณัฐภรณ์ ศรีสมุทร                                                                                                                                         
ธัญยวีร์ กองเงิน                                                                                                                                         
ธัญวรัตม์ กลุเจริญสินชล                                                                                                                                  
นฐชพรรษ์ ประพฤติธรรม                                                                                                                                     
เบญจมาศ จันทมาตร                                                                                                                                         
ปฐวี ศรีปิน่                                                                                                                                                
ปิน่หทัย พงษ์ประพันธ์                                                                                                                                       
พงษ์ศิริ ประสมสิน                                                                                                                                           
มัลลิกา ศิริชัย                                                                                                                                          
รังสิต เราะห์มานีย์                                                                                                                                         



กรกช วํองสุวรรณ                                                                                                                                          
กรณิการ์ อุดมแกว๎                                                                                                                                        
กรนิภา โพธิผ์า                                                                                                                                           
กรปภา หฤทัยแจํมจิต                                                                                                                                       
กรรณิการ์ คงกําเนิด                                                                                                                                       
กรรณิการ์ คําวงค์                                                                                                                                         
กรรณิการ์ ชิตรัถถา                                                                                                                                          
กรวรรณ อินทประวัติ                                                                                                                                       
กฤติยา มัณฑนาจารุ                                                                                                                                        
กฤษฎา จั่นจินดา                                                                                                                                             
กวิณวัชร์ กวินวัฒนสิทธิ ์                                                                                                                                
กญัจน์ชญา ราชนิกลู                                                                                                                                       
กญัจนพร ขึ้นภูเขียว                                                                                                                                      
กญัญาพัชร ประชากลู                                                                                                                                       
กมัปนาท สินขจรเกยีรติ                                                                                                                                       
กลัยา เสนารัตน์                                                                                                                                          
กลัยาณี ปัญญาคํา                                                                                                                                          
กาญจนา อามาตเมืองบัง                                                                                                                                        
กาญจนา อุทยางกรู                                                                                                                                         
กานดา สมบูรณ์พงษ์                                                                                                                                        
กานต์รวี ฐิติพัฒนเลิศ                                                                                                                                    
กิ่งกาญจน์ จันทร์คงวงษ์                                                                                                                                  
กติฏิญา พันแสน                                                                                                                                           
กติติ แวํนกิ่ง                                                                                                                                              
กติติพร พุํมประเสริฐ                                                                                                                                        



นางสาวนันทิชา   รอดไทย

จันทิมา สิงห์ทวีศักด์ิ                                                                                                                                   
จารุจรรย์ จีรวิทย์ขจร                                                                                                                                    
จารุณี เรืองสุขสุด                                                                                                                                       
จารุพันธ์ วัฒน์ศรี                                                                                                                                          
จิตพล เรือนใจดี                                                                                                                                             
จิตรตรี เทพกจิอารีกลุ                                                                                                                                    
จิราภรณ์ โทนทา                                                                                                                                           
จิราภรณ์ พูลเกดิ                                                                                                                                         
จิราภรณ์ สุทธิชํวย                                                                                                                                       
จิรายุ บุตรนามดี                                                                                                                                            
จิรายุทธ โพธิ                                                                                                                                               
จิรายุส สําเภาน๎อย                                                                                                                                           
จิรารัตน์ ณ นคร                                                                                                                                          
จีรพร สุวรรณ                                                                                                                                             
จีระภา สุทธสาร                                                                                                                                           
จุฑามาศ ถึงแสง                                                                                                                                           
จุไรรัตน์ วิทา                                                                                                                                           
จุฬาลักษณ์ ทองดูศรี                                                                                                                                      
จุฬาลักษณ์ ภิรมย์ภักด์ิ                                                                                                                                  
เจตนิพิฐ ศรีทองจันทร์                                                                                                                                    
เจตปรียา จินดากาศ                                                                                                                                        
เจนจิรา อ๎นจินดา                                                                                                                                         
เจษฎา รอดอุไร                                                                                                                                               
เจษฎาพร หาญศึก                                                                                                                                           
ฉวีวรรณ เกื้อสกลุ                                                                                                                                        



ชูเกยีรติ พลหาญ                                                                                                                                             
โชติกา วัฒนาจินดา                                                                                                                                           
โชติมา สัจจาสัย                                                                                                                                          
โชติรส สัจจาสัย                                                                                                                                          
ฐาณิรินทร์ ณัฐมาศภรณ์กลุ                                                                                                                                 
ฐิติกา สินธุฉ์ลอง                                                                                                                                        
ฐิติชญา เทียมฉันท์                                                                                                                                       
ฐิติยากรณ์ จิตรบาล                                                                                                                                       
ฐิภารินทร์ ยอดธนาสวัสด์ิ                                                                                                                                 
ณฐกานต โมสิกะ                                                                                                                                            
ณฐรักษ์ บันดิต                                                                                                                                           
ณภัสนันท์ จันทร์เปรียง                                                                                                                                   
ณัชชา กั๊กสูงเนิน                                                                                                                                        
ณัชชา รัตนประพิศ                                                                                                                                         
ณัฏฐ์กานต์ นัฎกจิศิรกร                                                                                                                                   
ณัฏฐ์ฎาพร ลิมป์แสงศศิ                                                                                                                                    
ณัฐชมนต์ จิรภัสสราฉัตร์                                                                                                                                  
ณัฐชานนท์ จันทร์เจริญสุข                                                                                                                                    
ณัฐฐาพร จุลศรี                                                                                                                                           
ณัฐณิชา คงสุวรรณมณี                                                                                                                                      
ณัฐวัฒน์ เลิศจิตภาคภูมิ                                                                                                                                     
ณัฐสิทธิ ์เตชะปัญญาชัย                                                                                                                                      
ณัฐอนงค์ ทองรัตน์                                                                                                                                        
ณิชาวีร์ หล๎านามวงค์                                                                                                                                     
ดวงกมล สลุงอยูํ                                                                                                                                          



ธัญญลักษณ์ ต๎องตะวัน                                                                                                                                     
ธัญพิชชา ดาวพิเศษ                                                                                                                                        
ธัญลักษณ์ ยอดชาญ                                                                                                                                         
ธัญวรัตน์ ชมโชติ                                                                                                                                         
ธันย์ชนก วินทะไชย                                                                                                                                        
ธันยพร บุณยะกลัมพ                                                                                                                                        
ธันยพร สดมุ๎ย                                                                                                                                            
ธิดาทิพย์ นัยเนตร                                                                                                                                        
ธิดารัชต์ ป้องซ๎าย                                                                                                                                       
ธิตยา ละวรรณวงค์                                                                                                                                         
ธิติพงศ์ ชุดสนปักษ์                                                                                                                                         
ธีร์รินญา กอเด็ม                                                                                                                                         
ธีรุตม์ พลเดชปริญญา                                                                                                                                         
นครินทร์ อินทรักษา                                                                                                                                       
นภวรรณ แสงใน                                                                                                                                             
นภัสร จูมศรีสิงห์                                                                                                                                        
นภาวัล วิจินวัฒนะ                                                                                                                                        
นรัศชญา จีนเกา                                                                                                                                           
นราเศรษฐ์ ตรงสุจริตสิน                                                                                                                                      
นริศรา โพธิท์อง                                                                                                                                          
นฤพนธ์ พุฒใจบุญ                                                                                                                                             
นวพร ปาหลา                                                                                                                                               
นวพรรษ ปัสสา                                                                                                                                             
นัจกร ชาแช                                                                                                                                                  
นัฏฐ์ โกมุทธพงศ์                                                                                                                                  



บุษยา ทรงขจร                                                                                                                                             
บุษรา จันทร์เพ็ญ                                                                                                                                         
บุษรินทร์ อุํนทรงคชสาร                                                                                                                                   
เบญจมาส สังข์วํอง                                                                                                                                        
เบญจวรรณ เข็มขาว                                                                                                                                         
เบญจวรรณ จรัสไพศาล                                                                                                                                       
เบญจวรรณ ตะเพียนทอง                                                                                                                                      
เบญญาพร บัวแกว๎                                                                                                                                          
ปกศร ธรรมทัตตริยา                                                                                                                                        
ปณิดา บุญกิ้ม                                                                                                                                            
ปภามณ ศรีเมือง                                                                                                                                              
ปรพล นิมมานเทวินทร์                                                                                                                                         
ประยงค์ ทุย๎สกลุ                                                                                                                                         
ประหยัด ทิพย์สุทธิ ์                                                                                                                                        
ปรารถนา กรเกษม                                                                                                                                           
ปรารถนา สัตย์ซ่ือ                                                                                                                                        
ปริญญาวรรณ เลิศศรี                                                                                                                                       
ปรีชา เต๏ะฮาลัง                                                                                                                                             
ปรียาภรณ์ จันทร์ดี                                                                                                                                       
ปวีณา กติยานุรักษ์                                                                                                                                       
ปวีณา ชํานาญ                                                                                                                                              
ปวีณา แซํแต๎                                                                                                                                             
ปวีณา พิมพ์หนูนา                                                                                                                                         
ปัญจทรัพย์ พลเยี่ยม                                                                                                                                      
ปัญจพล ธรรมมะ                                                                                                                                               



พัชมณ ไผํเรือง                                                                                                                                           
พัชร์ทิตา โถทอง                                                                                                                                          
พัชรธร เพชรโยธา                                                                                                                                          
พัชราภรณ์ น๎อยใย                                                                                                                                         
พัชราวลัย คําไตรย์                                                                                                                                        
พัทธ์ชนก สงวนพงษ์                                                                                                                                        
พิชชาภา สัจจะวิสัย                                                                                                                                       
พิชาพรรณ โรจนมณีศิลป์                                                                                                                                    
พิพัฒน์ กล่ินเพชร                                                                                                                                           
พิมนภัทร์ สุวพัชรไกรกลุ                                                                                                                                  
พิมพ์ชนก ชาปลิก มอร์                                                                                                                                        
พิมพ์พันธุ ์พรมชํวย                                                                                                                                      
พิไลลักษณ์ ลิม                                                                                                                                           
พิษณุ จงพิสิฐกลุ                                                                                                                                            
พีรญา จิรัฏฐ์วรานนท์                                                                                                                                        
พีรพร นันตาสาย                                                                                                                                           
พีรวิชญ์ ศรีพลอย                                                                                                                                            
พีระ มนตรีประสาท                                                                                                                                            
เพ็ญพรรณ ตรีเข๎ม                                                                                                                                         
ไพจิตร เหลาทอง                                                                                                                                           
ไพริน ศรีเจริญ                                                                                                                                           
ไพลิน พํอชมภู                                                                                                                                            
ภควัฒน์ อาจวิชัย                                                                                                                                            
ภมร แซํแต๎                                                                                                                                               
ภรณ์วรา ผิวไผํ                                                                                                                                           



มุตา ภูมิประภาสย์                                                                                                                                        
เมธญา แกว๎ปรารถนา                                                                                                                                        
เมธาวี เนินอุไร                                                                                                                                          
เมธินทร์ ขันโท                                                                                                                                              
เมธีพจน์ ลายพยัคฆ ์                                                                                                                                         
เมลิสสา นามวงศ์ษา                                                                                                                                        
ยลดา ซอบรีสาและห์                                                                                                                                        
ยลรดา โพธิพ์าด                                                                                                                                           
ยุพดี ทางดี                                                                                                                                              
โยษิตา สุวรรณผา                                                                                                                                          
รจิตรา การะเกศ                                                                                                                                           
รชานนท์ ใจกล๎า                                                                                                                                              
รวิวรรณ กา๎นเงิน                                                                                                                                         
รังสิมา ทองสํงแสง                                                                                                                                        
รัชดา มามะ                                                                                                                                               
รัตนทิพย์ เกดินานา                                                                                                                                       
รัตนาพร มีดี                                                                                                                                             
รัศมี แสงเงิน                                                                                                                                            
รําไพ จันทร์แสง                                                                                                                                           
รํุงกานต์ วงศ์สิงห์                                                                                                                                      
ร๎ุงทิวา ชํานาญกจิ                                                                                                                                        
ร๎ุงนภา จบปาน                                                                                                                                            
รํุงพิรุณ รัตนโชคอนันต์                                                                                                                                  
รุจิรา ศรีสุรารักษ์                                                                                                                                      
รุศดา ธนัชธนชนม์                                                                                                                                         



วันวรินทร์ เพียสุพรรณ์                                                                                                                                   
วัลลี เหล็ม                                                                                                                                              
วําทีร๎่อยตรีหญิงวารินทร์ พงศ์ศรี                                                                                                                                            
วารีรัตน์ เจดีย์คํา                                                                                                                                       
วารุณี กล่ันมา                                                                                                                                           
วิจิตร พันธนะ                                                                                                                                               
วินัย ชํานาญพรสวัสด์ิ                                                                                                                                        
วินัย อํอนขํา                                                                                                                                                
วิภาดา จันทวงค์                                                                                                                                             
วิภาวรรณ ขนอม                                                                                                                                            
วิลาวัลย์ พวงมาลัย                                                                                                                                       
วิลาวัลย์ สุจันทร์                                                                                                                                       
วิลาสิณี ชาติธรรมรักษ์                                                                                                                                   
วิลาสิณี ซอเซวี                                                                                                                                          
วิสุทธิ โศรกสันต์                                                                                                                                           
วีรยา พันธ์ต๊ิบ                                                                                                                                          
วีรยา ศรีชมภู                                                                                                                                            
วีระยุทธ์ วงศ์คํา                                                                                                                                            
วีระศักด์ิ เบ๎าสมศรี                                                                                                                                        
ศรสวรรค์ พนาพิทักษ์กลุ                                                                                                                                   
ศรัญญา ต๎ูนิลจินดา                                                                                                                                       
ศราวุฒิ ดํารงวณิชย์                                                                                                                                          
ศศิ แสนทอง                                                                                                                                                  
ศศิกนก อยูํรอย                                                                                                                                           
ศศิธร ไกรกงัวาร                                                                                                                                          



สมัชญา กามูณี                                                                                                                                            
สราวุธ จันชั่ง                                                                                                                                              
สโรชา แสงโชติ                                                                                                                                            
สัญชัย จันทรังษี                                                                                                                                            
สําราญ หวังอยูํ                                                                                                                                           
สิทธิพงษ์ สันติธีระรัตน์                                                                                                                                    
สินีรัชต์ สุขคงดําเนิน                                                                                                                                    
สิปปกร เทียนกระจําง                                                                                                                                         
สิปปกร พูลชาติ                                                                                                                                              
สิรภัทร สีสีฐาน                                                                                                                                             
สิริกานดา พรมธาดา                                                                                                                                        
สิริญพร ขําชื่น                                                                                                                                           
สิริดา เอกอิ่มผล                                                                                                                                         
สิริลักษณ์ ศิรบรรเทิง                                                                                                                                    
สิริวงศ์ ปลอดภัย                                                                                                                                         
สืบพงค์ บุญศรี                                                                                                                                              
สุกฤตา คอสเต็ลโล                                                                                                                                            
สุกญัญา พาหนองแวง                                                                                                                                        
สุกญัญา หนันทุม                                                                                                                                          
สุคันธชาติ พวงพี่                                                                                                                                        
สุจิรา ปานทอง                                                                                                                                               
สุชญา สิทธิชมภู                                                                                                                                          
สุชาดา สุวัณณุสส์                                                                                                                                        
สุชาสินี ทากะถา                                                                                                                                          
สุดารัตน์ คงจร                                                                                                                                           



สุมาลี วงษ์สาคร                                                                                                                                          
สุรเชษฐ์ หลวงวิรัญ                                                                                                                                          
สุรภูมิ เนินผาลา                                                                                                                                            
สุริยะ คงปิน่                                                                                                                                               
สุรีพร บุญศรีศิริสกลุ                                                                                                                                    
สุวรรณี รํุงเรือง                                                                                                                                        
สุวารี ขวัญแกว๎                                                                                                                                          
สุวิทย์ ทอดทิง้                                                                                                                                             
เสาวรส สิงห์คาร                                                                                                                                          
เสาวลักษณ์ นาคราช                                                                                                                                        
เสาวลักษณ์ เพ็ญวิจิตร                                                                                                                                    
แสงดาว เลาวะ                                                                                                                                             
แสงรวี วงษ์จินดา                                                                                                                                         
โสภา สักแกแกว๎                                                                                                                                           
หงสาวดี ไฝทอง                                                                                                                                            
หทัยกาญจน์ สุตะพันธ์                                                                                                                                     
หทัยรัตน์ รงค์สถิต                                                                                                                                       
เหนือดาว เถื่อนโทสาร                                                                                                                                     
อนัญญดา ปัญญา                                                                                                                                            
อนุวัฒน์ กะเต็บหมัด                                                                                                                                         
อภิชญา กา๎นเหลือง                                                                                                                                        
อภิญญา เขตตะเคียน                                                                                                                                        
อภิญญา ถารี                                                                                                                                              
อภิเดชตระการณ์ งามเลิง                                                                                                                                      
อมรรัตน์ สุกร                                                                                                                                            



อาริยา ลวากร                                                                                                                                             
อาริสา บุญทวี                                                                                                                                            
อาริสา มากคํุย                                                                                                                                           
อารีรัตน์ เส็งสะหัส                                                                                                                                      
อําพร สังศรีโห                                                                                                                                            
อําไพ กายชาติ                                                                                                                                             
อําภาพร สายืน                                                                                                                                             
อิศสิตา อิศรางกลู ณ อยุธยา                                                                                                                               
อิสเรศ จันทร์ประเสริฐ                                                                                                                                       
อุเทน ชื่นนอก                                                                                                                                               
อุไรพร ไชยะ                                                                                                                                              
อุษมา ฉิมท๎วม                                                                                                                                            
อุษา อุดมญาติ                                                                                                                                            
เอกชัย จงรักษ์                                                                                                                                              
เอกชัย วินิจกําธร                                                                                                                                            
เอกรัตน์ เทียนเล็ก                                                                                                                                          
เอกลักษณ์ บาลโคตรคุณ                                                                                                                                        
กรวรา อภัยจิตต์                                                                                                                                             
กญัญารัตน์ คนอยูํ                                                                                                                                        
กานดา สร๎อยสุวรรณ                                                                                                                                        
คัมภีรดา สุขแสวง                                                                                                                                         
จินตนา วงษ์สมสกลุ                                                                                                                                        
จุฑารัตน์ วิระกา                                                                                                                                         
จุรีภรณ์ ตะวันหะ                                                                                                                                         
เจตน์ ถาวรวิสุทธิกลุ                                                                                                                                        



ศิรินภา ยิ้มทะโชติ                                                                                                                                       
สุทธิรักษ์ บางลอย                                                                                                                                           
สุธีร์ ดวงจันทร์                                                                                                                                            
สุวรรณา แหวนเงิน                                                                                                                                         
หทัยกานท์ ธงชัย                                                                                                                                          
อัมพาพันธ์ เขื่อนพงษ์                                                                                                                                    
อาชวิน หนุนภักดี                                                                                                                                            
อาภาภัทร สุริยวัฒนานนท์                                                                                                                                  
กมลวรรณ แพรม๎วน                                                                                                                                          
กษมา วิฑูรชาติ                                                                                                                                              
ปารวี ผลหิรัญ                                                                                                                                            
พัฒนา อํอนจันทร์                                                                                                                                         
วราภรณ์ สืบ                                                                                                                                              
วิภูพสิษ สารสิทธิ ์                                                                                                                                         
อาริษา พูลเผือก                                                                                                                                          
อารีรัตน์ มนตรีวงษ์                                                                                                                                      
ชลธิชา แสนคํา                                                                                                                                             
ธารดา โชติโฆษิต                                                                                                                                          
วชิรา วชิรไกวัล                                                                                                                                          
วินิจคนึง ธัญพิชชาบุณย์                                                                                                                                  
ณัฐพล เจนรชต                                                                                                                                                
จงกลณี วรรณเพ็ญสกลุ                                                                                                                                      
จักรวาล วงศ์แวว                                                                                                                                             
จุฑามาศ ชัยธวัชจินดา                                                                                                                                     
ณัฐนันท์ อลงกรณ์ชุลี                                                                                                                                     



ณัฐชยา สุขัมพรรณ์                                                                                                                                        
ทัณฑิมา ดารากาลต์                                                                                                                                        
นันท์นภัส พัฒโน                                                                                                                                          
พิรุณ หวังนิลรัตน์                                                                                                                                          
ชัยธัช สมมุติสกลุ                                                                                                                                           
ณัฐวลี มีศรี                                                                                                                                             
กฤติธี พรหมมี                                                                                                                                               
กวิศรา เบญจวรรณ                                                                                                                                          
กมัมารา มะตาเห                                                                                                                                           
เกศิณี ปิยังคะบุตร                                                                                                                                       
ไกรกําธร เจริญชัยกลุ                                                                                                                                         
ขวัญชนก ศรีสุวรรณ                                                                                                                                        
จิราภรณ์ แกนํดี                                                                                                                                          
ชลชญา บุญเส็ง                                                                                                                                            
ชลธิชา ยะงาม                                                                                                                                             
ชลหทัย ชมภูนุช                                                                                                                                           
ชัยชนะ นนทะชัย                                                                                                                                              
โชคชัย แกว๎วิเชียร                                                                                                                                          
ณัฐกานต์ มนตร์ชัยรัตน์                                                                                                                                   
ณัฐติกานต์ ฤทธาพรม                                                                                                                                       
ดวงนภา แกว๎ฟู                                                                                                                                            
ดวงฤทัย บุญหนัก                                                                                                                                          
ทักษกร เทียนเงิน                                                                                                                                            
ธนัช โอฌานนท์                                                                                                                                               
ธาริณี รักษาเคน                                                                                                                                          



ภัทรมาศ กนัตะ                                                                                                                                            
ภาณุพงศ์ ดํานสิงห์ชัย                                                                                                                                       
ภีรศิลป์ ยินหาญมิ่งมงคล                                                                                                                                     
มณีนุช นามคํา                                                                                                                                             
มยุรีย์ บินรอโสล                                                                                                                                         
มูหามัด มะแตหะ                                                                                                                                              
เมริยา เลิศสิริการ                                                                                                                                       
ลดารัตน์ ปาทาน                                                                                                                                           
ลลิดา วิษณุวงศ์                                                                                                                                          
ลัดดาวัลย์ ดวงน๎อย                                                                                                                                       
วรรณวิษา เฮงภูเํจริญ                                                                                                                                     
วรัทยา วงษ์วัฒนาสุข                                                                                                                                      
วรินทร รัตนผล                                                                                                                                            
วาสนา บุญธา                                                                                                                                              
วิลัย คะนา                                                                                                                                               
วิลาวัลย์ พั่วพวง                                                                                                                                        
วิไลลักษณ์ สมมา                                                                                                                                          
วิศกรณ์ สัมนา                                                                                                                                               
ศรัญญา พํวงทําโก                                                                                                                                         
ศริญญา มะหะหมัด                                                                                                                                          
ศศิธร สิงห์ดง                                                                                                                                            
ศิริวรรณ ต้ังกจิบุญนิวัฒน์                                                                                                                               
สันติภาพ ชูเนตร                                                                                                                                             
สุดานันท์ สุคนธ์ธารา                                                                                                                                     
สุธิรา สุขประเสริฐ                                                                                                                                       



มยุรี นามวงศ์                                                                                                                                            
รัตนาภรณ์ กอํแกว๎                                                                                                                                        
รัตนาวดี รวมธรรม                                                                                                                                         
ลักษมี ภารประดิษฐ์                                                                                                                                       
ลัดดา ประเสริฐสินธนา                                                                                                                                     
วนิดา พิศงาม                                                                                                                                             
วรวุฒิ อินทรเกสร                                                                                                                                            
วราภรณ์ อินทรปาน                                                                                                                                         
วิจิตรา ภูถาดงา                                                                                                                                          
ศิริประภา ขําปาน                                                                                                                                          
ศิลาพร อินทร์พราหมณ์                                                                                                                                     
ศุภรินทร์ ดาวเรือง                                                                                                                                       
สิญาณี นิลจันทร์                                                                                                                                         
สุธัญญารัตน์ จงสุวัฒน์ชัย                                                                                                                                   
สุนัตดา วิไชยวงค์                                                                                                                                        
สุพรรณษา พวงวงษ์                                                                                                                                         
เสาวลักษณ์ อินทสร๎อย                                                                                                                                     
หทัยชนก ล้ิมพัฒนกลุ                                                                                                                                      
อรปริญา ใขกนัหา                                                                                                                                          
อัศวิน ประภูชะเนย์                                                                                                                                          
กนกภูมิ จันทร์เกษมสัตย์                                                                                                                                     
จิรดา ตาเร็ว                                                                                                                                             
ชฎาพร บรรจงศักดา                                                                                                                                         
ณฐกรณ์ ดําชะอม                                                                                                                                               
ภาสินี สุมาลี                                                                                                                                            



กรวลัย เอกปัตต์                                                                                                                                          
กรวิการ์ อารีเอื้อ                                                                                                                                       
กฤดา ศรทอง                                                                                                                                                  
กฤต อินทร์รัมย์                                                                                                                                             
กฤติกา สุวรรณเกษม                                                                                                                                        
กฤติยา วัชระพิสุทธิ ์                                                                                                                                    
กฤษกร เกดิขํา                                                                                                                                                
กฤษฎา เลิศรัตนกฤษฎา                                                                                                                                         
กญัญา พิรุณกาญจน์                                                                                                                                        
กญัญาพรย์ เสนาะกลาง                                                                                                                                      
กญัญารัตน์ แจ๎งภักดี                                                                                                                                     
กญัญารัตน์ เสมสวําง                                                                                                                                      
กญัญาวีร์ ฌวิลกรณ์                                                                                                                                       
กนัต์กนิษฐ มะเริงสิทธิ ์                                                                                                                                 
กาญจนา งามวงศ์ทอง                                                                                                                                        
กาญจนา ยอที                                                                                                                                              
กานดา แสงสงํา                                                                                                                                            
กานติมา ยิ้วยิ้ม                                                                                                                                         
กจิติพงษ์ พูลเพิ่ม                                                                                                                                          
กติติญา จิตรประเสริฐพร                                                                                                                                   
กติติพงศ์ บุญสนองชีพ                                                                                                                                        
กติติพร งามพร้ิง                                                                                                                                            
กติติมา จีนเจือ                                                                                                                                          
กติติยา โสมนัส                                                                                                                                           
กลุยา อินทะกนก                                                                                                                                           



จันทกานต์ ศรีโภคา                                                                                                                                        
จันทร์จิรา ผ้ึงร้ัง                                                                                                                                      
จันทร์จุฑา ปิยะทัต                                                                                                                                       
จามรี พรมเมืองเปลือย                                                                                                                                     
จิตรดา เพ็ชรกอง                                                                                                                                          
จินตรา กตัโร                                                                                                                                             
จิรนันท์ รักษายนต์                                                                                                                                       
จิรนันท์ สําราญพันธ์                                                                                                                                      
จิรวัฒนา เหวําโต                                                                                                                                         
จิรสุดา ดิสปัญญา                                                                                                                                         
จิรัชยา วันทยะกลุ                                                                                                                                        
จิรัตน์ หาญคงแกว๎                                                                                                                                           
จิรัศยา ชัยสนิท                                                                                                                                          
จิราพร การสะสม                                                                                                                                           
จิราพร คงพุนพิน                                                                                                                                          
จีรนันท์ ทันหล๎า                                                                                                                                         
จีระนันท์ มณีกญัญ์                                                                                                                                       
จุฑามาศ ทองสุข                                                                                                                                              
จุฑามาศ โพธิศ์รี                                                                                                                                         
จุฑามาศ สมศรี                                                                                                                                            
จุฑารัตน์ อํอนแชํม                                                                                                                                       
จู พานผํองเจริญ                                                                                                                                             
เจนจิรา โหมดแจํม                                                                                                                                         
เจริญพงศ์ หงส์วิริยะโชติกลุ                                                                                                                                 
เจริญศักด์ิ พลหมื่น                                                                                                                                         



ณภัค มณีรัตน์                                                                                                                                               
ณรงค์ ลิขิตจรรยารักษ์                                                                                                                                       
ณัชชา จังศิริกลุ                                                                                                                                         
ณัชญาณ์ภัส โชติพัชราภิรมย์                                                                                                                               
ณัฏฐารวี วงศ์เผําพันธุ ์                                                                                                                                 
ณัฐกาญจน์ ปัญญารัตนคุณากร                                                                                                                                
ณัฐกติต์ วงศ์ปัญจรัตน์                                                                                                                                      
ณัฐชา เมฆลอย                                                                                                                                             
ณัฐฐาวีระกรณ์ ชํางคํา                                                                                                                                        
ณัฐณิชา ธัมโสภิต                                                                                                                                         
ณัฐธร เมฆลอย                                                                                                                                             
ณัฐนนท์ น๎อยสกลุ                                                                                                                                            
ณัฐนรี แสงคํา                                                                                                                                             
ณัฐพัชร์ รัศมีกนกสิน                                                                                                                                        
ณัฐรพี ทีปรักษพันธ์                                                                                                                                      
ณัฐสุดา โชติสุวรรณสิงห์                                                                                                                                  
ดนิตา ปทิตจารุชัย                                                                                                                                        
ดวงผไท หงษ์เงิน                                                                                                                                          
ดวงสมร ชนะมูล                                                                                                                                            
ดาริณี ศรีมงคล                                                                                                                                           
ดํารงค์ สัมพะวงศ์                                                                                                                                               
ตรีทิพยนิภา บุษบาธาร                                                                                                                                     
ตรีธวัฒน์ ธนากจิโชติรัตน์                                                                                                                                   
ตันติกร ขนทอง                                                                                                                                               
ถึงขวัญพุทธ หงษ์พันธ์                                                                                                                                    



นริศ หวํองพงษ์ศิริ                                                                                                                                          
นริศรา เรืองรัตน์                                                                                                                                        
นลินี จรรยาศรี                                                                                                                                           
นัชชา ร๎อยแพง                                                                                                                                            
นัทธพงศ์ มาลารัตน์                                                                                                                                          
นันท์นภัส มณีน๎อย                                                                                                                                        
นันทพร โภคบุตร                                                                                                                                              
นันทิกาญจน์ เชยปรีชา                                                                                                                                     
นันทิวา เสนดี                                                                                                                                            
นัยเนตร รํอนในเมือง                                                                                                                                      
น้ําทิพย์ บุรินทร์ธนฉัตร                                                                                                                                  
น้ําทิพย์ มูลแสดง                                                                                                                                         
น้ําผ้ึง แซํล้ี                                                                                                                                           
น้ําฝน มาเจริญ                                                                                                                                            
นิติกร ศรีบางนอก                                                                                                                                            
นิภาพรรณ กล่ินหอม                                                                                                                                        
นิรชา แกว๎มีบุญ                                                                                                                                          
นิลรัตน์ ปัทมะเสวี                                                                                                                                       
นิวัตร์ กนัภัย                                                                                                                                              
นุชจรี มาสระคู                                                                                                                                           
นูรฮีดายู วันหะสัน                                                                                                                                       
บุญญรักษ์ ดิสสะมาน                                                                                                                                          
บุญเสริม วุฒิอาภรณ์                                                                                                                                         
บุษยา เพ็ชรพราว                                                                                                                                          
เบญญทิพย์ สายประเสริฐ                                                                                                                                    



พรทิพ รักษะโบะ                                                                                                                                           
พรทิพย์ กั้วจรัญ                                                                                                                                         
พรพิมล ทองศรี                                                                                                                                            
พรรณี พราหมโณ                                                                                                                                            
พลอยชนกภัทร์ ปักษีสุวรรณ                                                                                                                                 
พอฤทัย เทพรัตน์                                                                                                                                          
พัชรา แซํต้ัง                                                                                                                                            
พัชรา สุภิตาภรณ์                                                                                                                                         
พัชราภรณ์ เทวา                                                                                                                                           
พัชรินทร์ ลุกลาม                                                                                                                                         
พัชรี กล่ินจะโปะ                                                                                                                                         
พัฒนพรรณ สุทธิวิรัตน์                                                                                                                                    
พัทธ์ธีรา น๎อยสา                                                                                                                                         
พิกลุ แซํล๎อ                                                                                                                                             
พิทยา กระเบา                                                                                                                                             
พิมขวัญ จําเนียร                                                                                                                                          
พิมพ์ชนก เอี้ยวตระกลู                                                                                                                                    
พิมพิศา กลุประสูติ                                                                                                                                       
พิมลกนัต์ ธนัทไชยพงศ์                                                                                                                                    
พิมลรัตน์ ศรีบุบผา                                                                                                                                       
พิรา ตุยอาน                                                                                                                                              
พีรญา สมมุํง                                                                                                                                             
เพชรรัตน์ เฉลยวาเรศ                                                                                                                                      
เพชรรัตน์ พิริยะพันธุพ์งศ์                                                                                                                               
เพ็ญประไพ เจริญทรัพย์                                                                                                                                    



รัตนภรณ์ บุรมย์                                                                                                                                          
รัศจิรางค์ อรํามรัศมีกลุ                                                                                                                                 
ราชวัติ สติดี                                                                                                                                               
ราตรี เกื้อกลู                                                                                                                                           
รุจนชัย ศิริกลุ                                                                                                                                             
รุจิรา สมทัด                                                                                                                                             
ไรวินท์ ศรีโกตะเพ็ชร                                                                                                                                     
ฤทัยชนก ขวัญแสง                                                                                                                                          
ลภัสรดา ฤทธิพรม                                                                                                                                          
ละอองทราย นาคปาน                                                                                                                                         
ลัดดาวรรณ ประสิทธิมี                                                                                                                                     
วนสร ทองศาสตรา                                                                                                                                           
วนัฐดา เซอรัมย์                                                                                                                                          
วรธมน ยืนยิ่ง                                                                                                                                            
วรรณรัฐ ขาวงาม
วรรณิกา ลาภูตะมะ                                                                                                                                         
วรวัฒน์ สงพรหม                                                                                                                                              
วรัญญา ผิวดํา                                                                                                                                             
วรัญญู ปกรีณัมกจิ                                                                                                                                           
วรัทยา โอเคสซอน                                                                                                                                             
วราภรณ์ เกตุสิงห์สร๎อย                                                                                                                                   
วราภรณ์ แซํต้ัง                                                                                                                                          
วราภรณ์ สีดํา                                                                                                                                             
วรารัตน์ ผลจันทร์                                                                                                                                        
วรารัตน์ โพธิห์ิรัญ                                                                                                                                      



ศศิธร สุวรรณทา                                                                                                                                           
ศศิภา สุวรรณพันธ์                                                                                                                                        
ศศิวรรณ ทองหอม                                                                                                                                           
ศันสนีย์ เสนานุช                                                                                                                                         
ศิรินกรณ์ ทองศิริ                                                                                                                                        
ศิรินภา แซํบําง                                                                                                                                          
ศิลปชัย มาตสุด                                                                                                                                              
ศิวกร พลตรี                                                                                                                                                 
ศุภรดา สิงห์โตเกษม                                                                                                                                       
ศุภวัฒน์ ศรีศุภรางค์กลุ                                                                                                                                     
ศุภิสรา เนตรคุณ                                                                                                                                          







  7. ผ๎ูปกครองและผ๎ูทีไ่ด๎รับบัตรเชิญมาในพิธีต๎องแตํงกายให๎สุภาพ สตรีไมํสวมกางเกง 

























วําทีร๎่อยตรีหญิงวารินทร์ พงศ์ศรี                                                                                                                                            


