
ลําดับ ช่ือ-สกุล รหัสฝ่าย รหัสสมาชิก
1 นายชนินทร์ ฐิติเพชรกุล คณะครุศาสตร์ 1172
2 นายจิระ จิตสุภา คณะครุศาสตร์ 1174
3 นายครรชิต สมจิตต์ คณะครุศาสตร์ 1185
4 นางสาวกรรวิภาร์ หงษ์งาม คณะครุศาสตร์ 1194
5 นายศักดิ์ชัย ไชยรักษ์ คณะครุศาสตร์ 1303
6 นางสาวทิพย์ ขําอยู่ คณะครุศาสตร์ 1326
7 นางนงเยาว์ นุชนารถ คณะครุศาสตร์ 1340
8 นางสาวระวีวรรณ สุบรรณรัตน์ คณะครุศาสตร์ 20023
9 นายฉลองรัตน์ บุญวงศ์ คณะครุศาสตร์ 20106
10 นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ คณะครุศาสตร์ 20439
11 นางสาวกาญจนา ผิวงาม คณะครุศาสตร์ 5027
12 นางสาวอําภาพร นามเสนา คณะครุศาสตร์ 5043
13 นางสาวชนินันท์ แย้มขวัญยืน คณะครุศาสตร์ 5076
14 นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ คณะครุศาสตร์ 5094
15 นางสาวภริมา วินิธาสถิตย์กุล คณะครุศาสตร์ 5103
16 นางสาวพอริยา โหสกุล คณะครุศาสตร์ 5141
17 นางสาวกรวิภา อินทรประเสริฐ คณะครุศาสตร์ 5177
18 นางวีณัฐ สกุลหอม คณะครุศาสตร์ 5236
19 นางสาวนฤมล แสงวันทอง คณะครุศาสตร์ 5249
20 นางสาวรัตนาพร หลวงแก้ว คณะครุศาสตร์ 5307
21 นางสาววิภาวี จงภู่ คณะครุศาสตร์ 5317
22 นางสาวพรชุลี ลังกา คณะครุศาสตร์ 5364
23 นางสาวจิตต์ตรี จําปีทอง คณะครุศาสตร์ 5397
24 นางสาวสิรธัมม์ อุดมธรรมานุภาพ คณะครุศาสตร์ 5407
25 นางดวงเดือน วรรณกูล คณะครุศาสตร์ 5411
26 นางสาวกรณิศ ทองสอาด คณะครุศาสตร์ 5422
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27 นายอัษฎา พลอยโสภณ คณะครุศาสตร์ 5428
28 นางสาวมณีบูรณ์ นิลเขตร์ คณะครุศาสตร์ 5432
29 นางจุฬินฑิพา นพคุณ คณะครุศาสตร์ 5460
30 นางปานใจ คงสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ 5462
31 นางสุภาพร มูฮําหมัด คณะครุศาสตร์ 5481
32 นางสาวมุทิตา ทาคําแสน คณะครุศาสตร์ 5491
33 นางสาวจิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ คณะครุศาสตร์ 5133
34 นางพัชรพร ศุภกิจ คณะครุศาสตร์ 5506
35 นายชัยยศ ชาวระนอง คณะครุศาสตร์ 5358
36 นางสาวนิศารัตน์ อิสระมโนรส คณะครุศาสตร์ 1334
37 นางสาวรวี ศิริปริชยากร คณะครุศาสตร์ 5237
38 นางสาวขวัญใจ จริยาทัศน์กร คณะครุศาสตร์ 5303
39 นางสาวอัญชิษฐา ปิยะจิตติ คณะครุศาสตร์ 5306
40 นางสาวจิราภรณ์ ยกอินทร์ คณะครุศาสตร์ 5310
41 นางสาวศศิธร รณะบุตร คณะครุศาสตร์ 1074
42 นางสาวอุบลรัตน์ หริณวรรณ คณะครุศาสตร์ 1154
43 นางสาวชนิสรา ใจชัยภูมิ คณะครุศาสตร์ 1323
44 นางสาวปิยนัยน์ ภู่เจริญ คณะครุศาสตร์ 3068
45 นางพวงผกา ปวีณบําเพ็ญ คณะครุศาสตร์ 5210
46 นางสาวเอมอร ปันทะสืบ คณะครุศาสตร์ 5211
47 นางวิไลวรรณ หมายดี คณะครุศาสตร์ 5514
48 นางสาวจิราพร รอดพ่วง คณะครุศาสตร์ 1148
49 นางสาวทิพสุดา คิดเลิศ คณะครุศาสตร์ 5108
50 นายฉัตรชัย บุษบงค์ คณะครุศาสตร์ 1117
51 นางฌลาพิชญ์ บุญจิตสิทธิ์ศักดิ์ คณะครุศาสตร์ 1302
52 นางอารีย์ เรืองภัทรนนต์ คณะครุศาสตร์ 1313
53 นางสาวรัถยา เชื้อกลาง คณะครุศาสตร์ 1437
54 นางสาวอัญชุลี สุวัฑฒน คณะครุศาสตร์ 5213
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55 นางสาววราภรณ์ วัฒนเขจร คณะครุศาสตร์ 5509
56 นางสาววรภิญญา ก่ิงม่ิงแฮ คณะครุศาสตร์ 1320
57 นางนิตยา เทพนามวงศ์ คณะครุศาสตร์ 5174
58 นางดวงเนตร ธรรมกุล คณะพยาบาลศาสตร์ 1438
59 นางสาวลักขณา ศรีบุญวงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 1481
60 นายอุทัย ชํานาญกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ 20061
61 นางสาวสุกัญญา จิ๋วน้อย คณะพยาบาลศาสตร์ 20276
62 นางลัดดาวัลย์ เตซางกูร คณะพยาบาลศาสตร์ 5159
63 นางชุติมา ก้านลําใย คณะพยาบาลศาสตร์ 5172
64 นางสาวเรณู ขวัญยืน คณะพยาบาลศาสตร์ 5173
65 นางอารียา เตชะไมตรีจิตต์ คณะพยาบาลศาสตร์ 5238
66 นางสาวพิมพ์ขวัญ แก้วเกลื่อน คณะพยาบาลศาสตร์ 5242
67 นางสาวณัฐรพี ใจงาม คณะพยาบาลศาสตร์ 5272
68 นางสาวรุ่งนภา ป้องเกียรติชัย คณะพยาบาลศาสตร์ 5290
69 นางสาวกรรัก ธันยธนนท์ คณะพยาบาลศาสตร์ 5294
70 นายรังสรรค์ มาระเพ็ญ คณะพยาบาลศาสตร์ 5296
71 นางเพชรรัตน์ เจิมรอด คณะพยาบาลศาสตร์ 5305
72 นางสาวน้ําฝน บุตรวงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ 5342
73 นางรัชนี ชัยประเดิมศักดิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 5408
74 นางสาวอรนุช ชูศรี คณะพยาบาลศาสตร์ 5474
75 นางสาวจิราภรณ์ ชนมาสุข คณะพยาบาลศาสตร์ 5493
76 นางสาวเบญจมาศ ขําสกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 022
77 นางสาวบุญญลักษม์ ตํานานจิตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1015
78 นางสาวสุดสวาท จันทร์ดํา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1016
79 นางสาวอัมพร ศรีประเสริฐสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1019
80 นายปฤณัต นัจนฤตย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1025
81 นายวรวิทย์ กิจเจริญไพบูลย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1026
82 นางณัฐพร โอวาทนุพัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1044
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83 นางพัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1061
84 นางสาวสุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1064
85 นายบรรพต พิจิตรกําเนิด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1077
86 นางสาวสายสุดา ปั้นตระกูล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1083
87 นายศุภมิตร บัวเสนาะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1088
88 นางสาวธนัญภัสร์ ศรีเนธิยวศิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1096
89 นายอุทัย สติม่ัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1111
90 นายวุฒินันท์ รัตสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1118
91 นางสาวพิษฐา พงษ์ประดิษฐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1164
92 นายสฤษดิ์ ศรีโยธิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1170
93 นางสาวดวงกมล อัศวมาศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1208
94 นางสาวนวรัตน์ เตชะโชควิวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1225
95 นางสาวศุภศิริ บุญประเวศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1355
96 นายจิตชิน จิตติสุขพงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1386
97 นางสาวณภัคกัญญา ตรารุ่งเรือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1493
98 นางสาวยุคนธร ปรีวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20022
99 นางสาวณัฐธิดา สุพรรณภพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20113
100 นางสาวนิชา นาคเวช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20201
101 นางสาวพรพิศ งามพงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3026
102 นางสาวจิตติพร ชัยประกอบวิริยะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5025
103 นางสาวปริศนา มัชฌิมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5059
104 นายพิเชษฐ สุนทรโชติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5107
105 นายธนศร วิสุทธิ์วารินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5180
106 นางสาวสุทธาสินี เกสร์ประทุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5181
107 นางสุดารัตน์ เทพพิมล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5241
108 นายธนัญชย์ ชัยวุฒิมากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5309
109 นายชยาพล ชมชัยยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5315
110 นางสาวปริศนา ฟองศรัณย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5318
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111 นางเพ็ญนภา ดุสฎีกาญจน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5479
112 นางสาวกนกวรรณ กุลสุทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5499
113 นางสาวเบญจวรรณ ขุนฤทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1057
114 นางสาววรรณา พิเชฐพฤทธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5113
115 นางสาวรัตนา กลิ่นจุ้ย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5229
116 นางสาววิณาภรณ์ แตงจุ้ย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1261
117 นายนกุล ฤกษ์จริจุมพล คณะวิทยาการจัดการ 1181
118 นางสาวขจีนุช เชาวนปรีชา คณะวิทยาการจัดการ 5179
119 นางสาวญาลิสาฐ์ ตน้สอน คณะวิทยาการจัดการ 1008
120 นางสาวกนิษฐา ศรีเอนก คณะวิทยาการจัดการ 1014
121 นางสาววรรณรัตน์ ศรีรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ 1032
122 นางสาวนงลักษณ์ โพธิ์ไพจิตร คณะวิทยาการจัดการ 1041
123 นางสาวอภิญญา ทหราวานิช คณะวิทยาการจัดการ 1071
124 นางสาวสุภาภรณ์ สมไพบูลย์ คณะวิทยาการจัดการ 1073
125 นางสาวน้ําผึ้ง ไขว้พันธุ์ คณะวิทยาการจัดการ 1075
126 นางสาวสุริษา ประสิทธิ์แสงอารีย์ คณะวิทยาการจัดการ 1081
127 นางสาวสวรรยา พิณเนียม คณะวิทยาการจัดการ 1091
128 นางสาวขจิตขวัญ กิจวิสาละ คณะวิทยาการจดัการ 1095
129 นายรุ่งโรจน์ เย็นชัยพฤกษ์ คณะวิทยาการจัดการ 1099
130 นายพรภัทร อินทรวรพัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ 1103
131 นางสาววันวิธู สรณารักษ์ คณะวิทยาการจัดการ 1107
132 นายภุชงค์ เมนะสินธุ์ คณะวิทยาการจัดการ 1112
133 นางธนกฤตา ปริณดาโชติเดชา คณะวิทยาการจัดการ 1127
134 นายจิรัฐ ชวนชม คณะวิทยาการจัดการ 1131
135 นายปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ คณะวิทยาการจัดการ 1140
136 นางสาวอัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ คณะวิทยาการจัดการ 1141
137 นางสาวจินตนา ตนัสุวรรณนนท์ คณะวิทยาการจัดการ 1143
138 นางสาวสาวิตรี กาศสนุก คณะวิทยาการจัดการ 1147

5/30



ลําดับ ช่ือ-สกุล รหัสฝ่าย รหัสสมาชิก
139 นางพรพิมล สุวรรณวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ 1179
140 นางสุภารัตน์ คุ้มบํารุง คณะวิทยาการจัดการ 1182
141 นางสาวชวาลิน เนียมสอน คณะวิทยาการจัดการ 1186
142 นางสาวกฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ คณะวิทยาการจัดการ 1192
143 นางสาวสุรัชนา ช่วยรอดหมด คณะวิทยาการจัดการ 1201
144 นางลัดดา สวนมะลิ คณะวิทยาการจัดการ 1204
145 นายอรรนพ เรืองกัลปวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ 1216
146 นายธนากร ปักษา คณะวิทยาการจัดการ 1247
147 นางสาวภัทรพร ทิมแดง คณะวิทยาการจัดการ 1251
148 นายนคเรศ ณ พัทลุง คณะวิทยาการจดัการ 1254
149 นางสาวนฤมล โสภารัตนกุล คณะวิทยาการจัดการ 1259
150 นางสาววิสาขา เทียมลม คณะวิทยาการจัดการ 1272
151 นางสาวณัฐพรรณ ตันติกุล คณะวิทยาการจัดการ 1274
152 นายปราโมทย์ ยอดแก้ว คณะวิทยาการจัดการ 1284
153 นายประศาสน์ นิยม คณะวิทยาการจัดการ 1312
154 นางสาวศุภวรรณ อภิชาติไตรสรณ์ คณะวิทยาการจัดการ 1332
155 นางสาววารี ศรีสุรพล คณะวิทยาการจัดการ 1339
156 นางสราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ 1376
157 นายสุรพงษ์ นิ่มเกิดผล คณะวิทยาการจัดการ 1400
158 นางสาวยุพิน กําศร คณะวิทยาการจัดการ 20203
159 นางสาวสายใจ ฤทธิกุลประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ 20349
160 นางสาวนุชฤดี รุ่ยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ 5016
161 นางสาวภคพร กระจาดทอง คณะวิทยาการจัดการ 5018
162 นายจิรเดช สมิทธิพรพรรณ คณะวิทยาการจัดการ 5039
163 นางสาววิภาวี วลีพิทักษ์เดช คณะวิทยาการจัดการ 5051
164 นางปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณะวิทยาการจัดการ 5167
165 นางสาวสิรินาถ แพทยังกุล คณะวิทยาการจัดการ 5273
166 นางวันเพ็ญ ควรสมาน คณะวิทยาการจัดการ 5274
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167 นางสาวสุวลักษณ์ ห่วงเย็น คณะวิทยาการจัดการ 5301
168 นายวรัตต์ อินทสระ คณะวิทยาการจัดการ 5308
169 นางสาวนุสรา ลาภภูวนารถ คณะวิทยาการจัดการ 5356
170 นางสาวอมรรัตน์ เรืองสกุล คณะวิทยาการจัดการ 5360
171 นางสาวสุภารัตน์ แท่นแก้ว คณะวิทยาการจัดการ 5386
172 นายธีร โสตถิโกมล คณะวิทยาการจัดการ 5427
173 นางสาววิภาดา มุกดา คณะวิทยาการจัดการ 5477
174 นางสาวมะลิ ชารี คณะวิทยาการจัดการ 5505
175 นายชนินทร์ ต่วนชะเอม คณะวิทยาการจัดการ 5510
176 นางสาวสิริวดี ชูเชิด คณะวิทยาการจัดการ 5511
177 นางสาวอนงค์นาถ ทนันชัย คณะวิทยาการจัดการ 5512
178 นางสาวพิชญ์สินี พุทธิทวีศรี คณะวิทยาการจัดการ 5138
179 นางนวลรัตน์ วัฒนา คณะวิทยาการจัดการ 1082
180 นางสาวยุวศรี อวะภาค คณะวิทยาการจัดการ 1145
181 นางจริยา เกิดไกรแก้ว คณะวิทยาการจัดการ 5119
182 นายกฤษณ์ นวลจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ 5199
183 นายวราธร อภิรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ 5486
184 นางสาวสัมนา ติวสันต์ คณะวิทยาการจัดการ 1257
185 นางมานิดา เชื้ออินสูง คณะวิทยาการจัดการ 1388
186 นางยุวรัตน์ พจน์พิศุทธิพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 005
187 นางสาวสิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1002
188 นายรุ่งเกียรติ แก้วเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1006
189 นายพันชัย เม่นฉาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1009
190 นางวันปิติ ธรรมศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1010
191 นางฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1056
192 นางสาวปิยนุช พรมภมร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1058
193 นางสาวฐิติยา เนตรวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1078
194 นายอุดมศักดิ์ กิจทวี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1129
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195 นายณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1146
196 นางณัฐกฤตา ฟลอเรนไทน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1150
197 นางศิริพร ฉิมพลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1161
198 นางสาวปารินดา สุขสบาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1167
199 นางสาวอรศิริ ศิลาสัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1178
200 นางสาวอาภาพรรณ สัตยาวิบูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1188
201 นางสาวอมรรัตน์ สีสุกอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1189
202 นางสาวณัฐพร บู๊ฮวด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1198
203 นางสาวณัฐบดี วิริยาวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1211
204 นายวาศนศักดิ์ ลิ้มควรสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1214
205 นายศิริลักษณ์ หล่อพันธ์มณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1218
206 นายอัฐเดช วรรณสินธีรกร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1243
207 นางสาวเขมขนิษฐ์ แสนยะนันท์ธนะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1244
208 นางสาวณัฏฐา ผิวมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1263
209 นายวัชรากรณ์ เนตรหาญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1280
210 นางสาวจิราภรณ์ พงษ์โสภา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1300
211 นางสาววิภา ทัพเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1321
212 นายวรพจน์ หริตกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1322
213 นายทินกร ชุณหภัทรกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1342
214 นางสาวขวัญจิต อิสระสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1392
215 นางสาวนงนุช ผ่องศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20094
216 นายรุ่งเกียรติ ยิ่งเจริญรุ่งโรจน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20125
217 นายวีรชน ภูหินกอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20127
218 นางสาววรรณา แสนใจกล้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20129
219 นางสาวจามรี กลางคาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20130
220 นางสาววิไลวัลย์ ชะชิกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20131
221 นางสาวจิตรวดี ตั้งหิรัญรตัน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20240
222 นางสาวจุฑารัตน์ ศรีชูเปี่ยม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20313

8/30



ลําดับ ช่ือ-สกุล รหัสฝ่าย รหัสสมาชิก
223 นายมณฑล สุวรรณประภา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20325
224 นางสาวพรรณทิพา กิจภักดีกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20356
225 นางสาวฐปนรรฆ์ ฮาบสุวรรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20391
226 นายสุระสิทธิ์ ทรงม้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5023
227 นางสาวพรธิดา เทพประสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5055
228 นางสาวกนกอร เนตรชู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5056
229 นายปฏิญญา สุขวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5061
230 นายสุรชาติ สินวรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5065
231 นางทัศนีย์ พาณิชย์กุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5080
232 นางสาวรัตนาพร ศรีมาตย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5101
233 นางสาวสิมนัส ตรีเดช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5115
234 นางสาวจันทร์จรัส เสริมสาธนสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5134
235 นายดุสิต อังธารารักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5135
236 นางสาวนาฏลดา อ่อนวิมล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5139
237 นายกษมา ซําอ๊วง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5155
238 นางสาวจิราภรณ์ ทองตัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5163
239 นางสาวจันทรัสจ์ วุฒิสัตย์วงศ์กุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5186
240 นางสาวสาวิตรี ม่วงศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5194
241 นางสาวเยาวเรศ ส่วนบุญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5264
242 นายสุวิทย์ นําภาว์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5265
243 นางสาวสาวิตรี มูลสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5311
244 นางชนิสรา เมธภัทรหิรัญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5314
245 นางสาวปิยาภรณ์ วรานุสันติกูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5323
246 นายจุฑาวุฒิ จันทรมาลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5325
247 นางสาวสุขทิพย์ สุขใส คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5327
248 นางสาวสุจีปภา ทองเนียม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5328
249 นายวิทวัส รัตนถาวร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5335
250 นางสาวเพียงกมล ยุวนานนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5377
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251 นางสาวดวงจันทร์ พวงยอด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5392
252 นายฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5414
253 นางชูติวรรณ บุญอาชาทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5500
254 นายธานินทร์ สิทธิวิรัชธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5501
255 นายมณชัย เดชสังกรานนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5504
256 นายวัฒนพล ชุมเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1197
257 นายยุธยา อยู่เย็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1052
258 นางสาวพรพัสนันท์ เดชประสิทธิโชค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1212
259 นางสาวก่ิงกาญจน์ ทองงอก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1003
260 นางสาวศุชญา คํ่าคูณ โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป 5022
261 นายวุฒิชัย แซ่ลี่ โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป 5262
262 นายบุญฤทธิ์ วรรณทรัพย์ โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป 5336
263 นายธนพล โตสุรัตน์ โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป 5425
264 นางสาววิไลวรรณ ใหญ่ยิ่ง โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป 5433
265 นางสาวฐาณิจช์ สุทธิศักดิ์นาวิน โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป 5467
266 นางสาวกาญจนา วรรณทอง โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป 20089
267 นางสาวสุภาภรณ์ ตั้งดําเนินสวัสดิ์ บัณฑิตวทิยาลัย 1053
268 นางสาวอาภาศิริ สุวรรณานนท์ บัณฑิตวิทยาลัย 1054
269 นายนิธิพัฒน์ สุทธิธรรม บัณฑิตวิทยาลัย 1171
270 นายชาติชาย มหาคีตะ บัณฑิตวิทยาลัย 1237
271 นางนวลปราง รักษาภักดี บัณฑิตวิทยาลัย 20233
272 นางสาวพุฒิพัสส์ สุขทรรศนีย์ บัณฑิตวิทยาลัย 20234
273 นางสาวจารุภา ยิ้มละมัย บัณฑิตวิทยาลัย 20296
274 นางสาวรุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล บัณฑิตวิทยาลัย 5019
275 นางสาวณัชชา ถาวรบุตร บัณฑิตวิทยาลัย 5496
276 นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 20365
277 นายสรศักดิ์ ม่ันศิลป์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 5029
278 นางสาวปิยาณีย์ เพชรศรีช่วง โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 5409
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279 นายพันธรักษ์ ผูกพันธุ์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 1101
280 นายยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 1013
281 นายเขมภัทท์ เย็นเปี่ยม โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 1021
282 นางสาวอัญชลี รัตนะ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 1023
283 นายรุ่งภพ คงฤทธิ์ระจัน โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 1048
284 นายอานุภาพ รักษ์สุวรรณ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 1084
285 นางสาวภาวินี รอดประเสริฐ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 1087
286 นายมนตรี พานิชยานุวัฒน์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 1097
287 นางสาวเอกอนงค์ ศรีสําอางค์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 1115
288 นายจตุพล ดวงจติร โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 1125
289 นางสาวเบญจพร พึงไชย โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 1220
290 นางสาวศิริมา บุญมาเลิศ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 1260
291 นางสาวกัญญกานต์ เสถียรสุคนธ์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 1301
292 นายโชคดี นพวรรณ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 1338
293 นางเพ็ญนภา เว็บบ์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 1504
294 นายชยุต หาญชาญพาณิชย์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 20145
295 นางสาวสร้อย ไชยเดช โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 5169
296 นายยอดชาย ชุติกาโม โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 5293
297 นายธนภัทร ปัจฉิมม์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 5368
298 นางสาวดังนภสร ณ ปอ้มเพชร โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 5375
299 นางสาวพัชราพรรณ นาคพงษ์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 5399
300 นางสาวชมพูนุท วิริยะสุนทร โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 5401
301 นางสาวเต็มใจ มนต์ไธสงค์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 5404
302 นายศักดา ศรีทิพย์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 5410
303 นางสาวธนาภรณ์ โคตรพัฒน์ โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 1289
304 นางสาวรินทร์ฤดี ภัทรเดช โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 5378
305 นางสาวทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์ โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 5042
306 นายธนะวิทย์ เพียรดี โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 5220
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307 นางสาวพนารัตน์ ศรีแสง โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 1066
308 นายฐาปนะ แตงจุ้ย โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 5098
309 นางสาววรรษมน ทองเกิด โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 5266
310 นายครรชิต อนุกูล โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 20249
311 นางไพริน เวชธัญญะกุล โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 1190
312 นางสาวศริญา ประเสริฐสุด โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 1206
313 นางสาวชุติมา จักรจรัส โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 1227
314 นางสาวพิมพ์รวี ทหารแกล้ว โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 1253
315 นางสาววรรณพรรธน์ ริมผดี โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 1335
316 นายสาระ มีผลกิจ โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 1413
317 นางสาวพรพิมล อดทน โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 1472
318 นางสาวสิรินดา เสวตสมบูรณ์ โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 20228
319 นายสุพรรณ แก้วม่วง โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 20255
320 นางสาวณฐิตา อินทร์ยะ โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 20275
321 นายจตุรโชค ยวงอักษร โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 20329
322 นางสาววรรณ์นิภา ทรัพย์สําราญ โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 20353
323 นางสาวอมร สายสังข์ โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 5002
324 นางสาววรรณิกา เกิดบาง โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 5004
325 นางสาวดุจตะวัน กันไทยราษฎร์ โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 5009
326 นางสาวนพมาศ สุขถาวรากร โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 5011
327 นางสาวรักษิยา คณารักษ์ โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 5013
328 นางสาวจตุรดา โภชนจันทร์ โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 5014
329 นายศิริศักดิ์ ศรีวิสรณ์ โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 5034
330 นายพุฒิโชติ ทองมอญ โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 5050
331 นางณุสิรินทร์ หลิ่มวิรัตน์ โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 5052
332 นางสาวพิมพ์มาดา วิชาศิลป์ โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 5064
333 นางสาวณัฐปรียา โพธิ์พันธุ์ โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 5117
334 นางสาวรุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 5136
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335 นางสาวธัญชนก บุญเจือ โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 5149
336 นายจิระพงศ์ ป้อมน้อย โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 5160
337 นางเพ็ญพักร์ศิณา วิเชียรวรรณ โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 5215
338 นายมานะ เอ่ียมบัว โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 5277
339 นางสาวรตนนภดล สมิตินันทน์ โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 5279
340 นายเอกชัย จากศรีพรหม โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 5316
341 นางสาวพิมพวรรณ สุ่มขํา โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 5319
342 นางวริษฐา แก่นสานสันติ โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 5373
343 นางสาวธันยพัฒน์ อินทรทัพพ์ โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 5396
344 นางสาวพิมพ์เนตร มากทรัพย์ โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 5423
345 นางศิริพร เอลวอสลี โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 5435
346 นางสาวรัตน์นรินฑิราก์ นิภาวรรณ โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 5437
347 นางสาวถิรพร แสงพิรุณ โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 5454
348 นางสาวปิยะดา ศรีบุศย์ดี โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 5466
349 นางสาวจิรานุช โสภา โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 5470
350 นางสาวชรินดา วิเศษรัตน์ โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 5488
351 นางสาวสาวิตรี ณุวงศ์ศรี โรงเรียนการเรือน 1175
352 นางสุภาวดี นาคบรรพ์ โรงเรียนการเรือน 1180
353 นางสาวเสาวพรรณ ปาละสุวรรณ โรงเรียนการเรือน 1306
354 นางสาวดุษฎี ทรัพย์บัว โรงเรียนการเรือน 5185
355 นางสาวสิรินทร์ทิพย์ สุตตาพงค์ โรงเรียนการเรือน 5246
356 นางสาวปัทมา กาญจนรักษ์ โรงเรียนการเรือน 5247
357 นางสาวจรรยา โท๊ะนาบุตร โรงเรียนการเรือน 1341
358 นางสาวฐิติวรฎา ใยสําลี โรงเรียนการเรือน 5322
359 นางสาวอานง ใจแน่น โรงเรียนการเรือน 5354
360 นายอรรถ ขันสี โรงเรียนการเรือน 5430
361 นางสาวมนัญญา บัวสมบัติ โรงเรียนการเรือน 5153
362 นายปุณชัย บุญสม โรงเรียนการเรือน 5170
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363 นายพงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ โรงเรียนการเรือน 5230
364 นายธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง โรงเรียนการเรือน 5260
365 นางสาวนุสรา อินแขก โรงเรียนการเรือน 5261
366 นางสาววิไลลักษณ์ อาภรณ์รัตน์ โรงเรียนการเรือน 5267
367 นางสาวอภิวรรณ ฟักน่วม โรงเรียนการเรือน 5269
368 นายทรงพล วิธานวัฒนา โรงเรียนการเรือน 5289
369 นายทวีศักดิ์ หันตุลา โรงเรียนการเรือน 5370
370 นางรัตนา สกุลชัย โรงเรียนการเรือน 5371
371 นางสาววิวรรณ พลศรี โรงเรียนการเรือน 5405
372 นางสาววฤติยา สมทะนะ โรงเรียนการเรือน 5445
373 นางสาววันธนา ลวณางกูร โรงเรียนการเรือน 5492
374 นางสาวมยุรี อุ่นศิริ โรงเรียนการเรือน 5189
375 นางสาวศิริอัมพร สุวรรณสิงห์ โรงเรียนการเรือน 5190
376 นางสาวกนกกานต์ วีระกุล โรงเรียนการเรือน 1012
377 นางสาวอุบล ชื่นสําราญ โรงเรียนการเรือน 1046
378 นายนราธิป ปุณเกษม โรงเรียนการเรือน 1068
379 นางสาวศวรรญา ปั่นดลสุข โรงเรียนการเรือน 1069
380 นางสาวฐิตา ฟูเผ่า โรงเรียนการเรือน 1072
381 นางสาวธิติมา แก้วมณี โรงเรียนการเรือน 1079
382 นางสาวมนฤทัย ศรีทองเกิด โรงเรียนการเรือน 1090
383 นางสาวสุวรรณา พิชัยยงค์วงศ์ดี โรงเรียนการเรือน 1113
384 นางสาวพัทธนันท์ ศรีม่วง โรงเรียนการเรือน 1157
385 นางสาวโสรัจจ์ วิสุทธิแพทย์ โรงเรียนการเรือน 1160
386 นางสาวธีรนุช ฉายศิริโชติ โรงเรียนการเรือน 1222
387 นางวราภรณ์ วิทยาภรณ์ โรงเรียนการเรือน 1297
388 นางสาวสุธาสินี ชิ้นทอง โรงเรียนการเรือน 1308
389 นางสาวยศสินี หัวดง โรงเรียนการเรือน 1428
390 นางสาวธีรวรรณ ศรีทอง โรงเรียนการเรือน 20158
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391 นางสาวรณิดา ศรีธนาวรุณ โรงเรียนการเรือน 20229
392 นางสาวบุษราคัม สีดาเหลือง โรงเรียนการเรือน 20241
393 นางสาวภิญญพัฒน์ ประพัทธ์มงคล โรงเรียนการเรือน 20409
394 นายนทีพล ตันติสง่าวงศ์ โรงเรียนการเรือน 20568
395 นางสาวยศพร พลายโถ โรงเรียนการเรือน 5063
396 นางสาวธัญลักษณ์ อุ่นสุข โรงเรียนการเรือน 5070
397 นางสาวจารุณี วิเทศ โรงเรียนการเรือน 5072
398 นางสาวภัทริยา คร้ามอยู่ โรงเรียนการเรือน 5083
399 นางสาวพิรมาลย์ บุญธรรม โรงเรียนการเรือน 5097
400 นายพุทธิพงษ์ เชี่ยววิจิตรพันธุ์ โรงเรียนการเรือน 5116
401 นางสาวนุชนาฏ กุลวิทย์ โรงเรียนการเรือน 5128
402 นางสาวฐานิช วงศ์เมือง โรงเรียนการเรือน 5143
403 นางสาวสังวาลย์ ชมภูจา โรงเรียนการเรือน 5146
404 นางสาวปรียานิตย์ ตั้งธานาภักดี โรงเรียนการเรือน 5221
405 นางดวงสุดา บุญพบ โรงเรียนการเรือน 5222
406 นางสาวอรอนงค์ ทองมี โรงเรียนการเรือน 5225
407 นางสาวบุญญาพร เชื่อมสมพงษ์ โรงเรียนการเรือน 5239
408 นายอัครพล ไวเชียงค้า โรงเรียนการเรือน 5245
409 นางสาวกันต์กนิษฐ์ จงรัตนวิทย์ โรงเรียนการเรือน 5252
410 นางสาวชัญญาพัชญ์ ช่วยสืบวงษ์สา โรงเรียนการเรือน 5268
411 นางสาวณัชฌา พันธุ์วงษ์ โรงเรียนการเรือน 5284
412 นางสาวพรทวี ธนสัมบัณณ์ โรงเรียนการเรือน 5333
413 นางสาวธีราพร นิลรัตน์ โรงเรียนการเรือน 5340
414 นางสาวกาญจนา เฟ่ืองศรี โรงเรียนการเรือน 5415
415 นางสาวสุนิทรา ชัยภัย โรงเรียนการเรือน 5444
416 นางสาวพรทิพย์ บํารุงแคว้น โรงเรียนการเรือน 5449
417 นายภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง โรงเรียนการเรือน 5450
418 นางสาวปิยาณี ชดช้อย โรงเรียนการเรือน 5280
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419 นางสาวนวลเพ็ญ ธรรมษา โรงเรียนการเรือน 5452
420 นางสาวเมธาพร ยะดอนใจ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 5367
421 นางสาวณัฏฐรัตน์ ศรีบุรินทร์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 5253
422 นางสาวนิสุฎา อ่ิมเสถียร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 5254
423 นางสาววรางคณา วิงวร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 5118
424 นางสาวปาริชาติ รักเชื้อ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 5227
425 นายวีระสิทธิ์ ทองประเสริฐ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 5228
426 นางสาวนารถนรินทร์ ดีนิสัย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 5416
427 นางสาวลลิตา ทํานาเมือง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 5417
428 นางสาวชมพูนุท ทองภู โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 5418
429 นางสาวสุรีย์พร ธัญญะกิจ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 1250
430 นางสาวอมรรัตน์ จันทร์เจนจบ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 20282
431 นางสาวฐิติวรรณ ชนะเมืองคล โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 5184
432 นางสาวภาธิณี นิธุรัมย์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 5201
433 นางสาววัลลภา กองอินตา โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 5202
434 นางสาวพรพรรณ ถิรจารุกิตติ์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 5203
435 นางสาวกนิษฐา วงค์มา โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 5204
436 นางสาวสุพรรษา ไชยาโส โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 5205
437 นางสาวเสาวภาพ เครือวัง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 5218
438 นางสาวชญาณิศา ธรรมยศ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 5219
439 นางสาวภาสินี ปัญญา โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 5271
440 นางสุทธิ์ใจ ใจแก้ว โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 5283
441 นางสาวภัสสญา แก้วสุภาพร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 5313
442 นางสาวสุรีพัชร สร้อยสุวรรณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 5403
443 นางสาวสายสุดา ปาเมืองมูล โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 5457
444 นางสาวกรกนก ไชยพูน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 5471
445 นางสาวเรียมรดา พาวัน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 5472
446 นางสาวทิวาภรณ์ ขวัญอยู่ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 5361
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447 นางสาวอมรา ไข่มุกด์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 5362
448 นางสาวบุษราภรณ์ ติ้วต้ง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 5363
449 นางสาวภัฏฆ์ชนิศา ชัยสุขสุวรรณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 5084
450 นางสาวนงค์ลักษณ์ โชติวิทยธานินทร์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 5297
451 นางสาวศิโรรัตน์ ตระกูลสถิตย์ม่ัน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 20020
452 นางสาวพวงพรรณ ปั้นคง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 20075
453 นางสาวพัชรพร มาปู่ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 5234
454 นางสาวโบว์ชมพู ถ่ินหาญวงษ์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 5443
455 นางสาวลัดดาวัลย์ ท่าซุง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 5502
456 นางสาวอาภาภรณ์ ภู่พวงไพโรจน์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 3004
457 นางสาวอัญชลี ข้าวสามรวง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 3005
458 นางสาวเพ็ญพักตร์ ภู่ศิลป์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 3008
459 นางสาวนนทกานต์ คงเกิด โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 3009
460 นางสาวดุจเดือน จิรานนท์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 3010
461 นางสาวกัลยา พงษ์ประเสริฐ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 3012
462 นางสาวปนรรฐพร คําหาญสุนทร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 3016
463 นางสาวกิตติกา อยู่ยงสินธุ์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 3017
464 นางสาวจิราพร อุทัยวัฒน์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 3018
465 นายอรรณพพล นาคสุก โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 3020
466 นางสาวเบญจรัตน์ อ่วมเครือ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 3023
467 นางสาวศิวรักษ์ ศรีสะอาดดี โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 3027
468 นางสาวอุไรวรรณ โชติชุษณะ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 3031
469 นางสาววิไลลักษณ์ ภูมิภาค โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 3033
470 นางทิพย์สุคนธ์ วิชัยดิษฐ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 3035
471 นางสาวดาวรุ่ง หนูขาว โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 3037
472 นางสาวฐิติพร พันธวงค์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 3038
473 นางสาวรัตติกาล วงษ์สุข โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 3039
474 นางสาวศิริพร ศรีเสมอ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 3042
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475 นางสาวนารีนารถ บุญสา โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 3047
476 นายรวี ศรีพุทธิรัตน์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 3049
477 นางน้ําเพชร์ ทรายแก้ว โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 3050
478 นางจรินทร์ ภู่ระหงษ์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 3055
479 นางสาวไพรัตน์ วรนันทิกรกุล โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 3056
480 นายณรงค์ศักดิ์ ชัยสวัสดี โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 3058
481 นางสาวบรรจง ทิพจร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 3059
482 นางสาวจงกล วจนะเสถียร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 3060
483 นายภูเมธ แก้วเขียว โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 3062
484 นางพรรณทิยา เพ็ชรจํารัส โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 3064
485 นายศรชัย อุตสีนอก โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 5007
486 นางสาวศิริวรรณ อินทรวัฒนา โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 5024
487 นางสาวหทัยทิพย์ นามวงษ์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 5057
488 นางสาวเจนจิรา สืบศรี โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 5145
489 นางสาวลภัสรดา ดิษฐเนตร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 5148
490 นางสาวสุริวราภรณ์ พร้อมพูน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 5191
491 นางสาวพุทธชาติ เพชรภูเขียว โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 5224
492 นายกันต์ศักดิ์ โกศลศักดิ์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 5233
493 นางสาวรุ่งเรือง หอมปัญญา โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 5263
494 นางณิชาลฎา ยงเสมอ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 5393
495 นางสาวธัญพร กาญจนรัตน์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 5394
496 นางสาวฟาริดา เซ็นหลวง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 5395
497 นางสาวศิศิรา ชาตตระกูล โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 5412
498 นายปฐม ล้ํายอดมรรคผล โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 5419
499 นางสาวธิดารัตน์ สัมโย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 5429
500 นางสาวศุภนุช ศรีคําแซง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 5434
501 นางสาววันวิสาข์ ตันสังวรณ์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 5465
502 นายพิชิต สุขสี โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 5484
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503 นางสาวนฤมล จันทร์เปรม โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 5487
504 นายทัชรินทร์ แมสซิลี โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 5489
505 นางสาวจุฑามาศ พุทธิวรรณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 5490
506 นางสาวพรทิพย์ วงษ์สุดใจ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 5497
507 นางสาวพัทธนันท์ เทพทอง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 5498
508 นางสาวปาจรีย์ นาคะประทีป โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 5503
509 นางสาวจุฬาลักษณ์ รัศมี โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 5513
510 นายธีรเดช รักไทย ศูนย์การศึกษา ตรัง 1076
511 นางสาวหยาดพิรุณ นาชัยสินธุ์ ศูนย์การศึกษา ตรัง 1093
512 นางสาวกนกวรรณ วีระรัตนนุสรณ์ ศูนย์การศึกษา ตรัง 1156
513 นางสาวปัญญพร เหล่าสกุล ศูนย์การศึกษา ตรัง 20047
514 นางสาวภาวินี จริงจิตต์ ศูนย์การศึกษา ตรัง 20257
515 นางสาวสุธิดา ส่องช่วย ศูนย์การศึกษา ตรัง 20261
516 นางสาวสุดารัตน์ เทพกิจ ศูนย์การศึกษา ตรัง 20280
517 นางสาวพรปิยะ วงษ์อู่ทอง ศูนย์การศึกษา ตรัง 20317
518 นางสาวเมธาวดี อ่อนรู้ท่ี ศูนย์การศึกษา ตรัง 20337
519 นางสาววรภัสร์ จูห้อง ศูนย์การศึกษา ตรัง 20341
520 นางอมรรัตน์ ศรีสุวัฒนพงศ์ ศูนย์การศึกษา ตรัง 20368
521 นางสาวสุชาดา ศรีปล้อง ศูนย์การศึกษา ตรัง 20396
522 นางสาวสาวิตรี ธีรสุวรรณ์ ศูนย์การศึกษา ตรัง 5079
523 นางสาววนิดา ฤทธิมา ศูนย์การศึกษา ตรัง 5105
524 นายวิศรุต ประกอบกิจ ศูนยก์ารศึกษา ตรัง 5161
525 นายพงศ์ทอง จงรักวิทย์ ศูนย์การศึกษา ตรัง 5162
526 นายทรงศักดา ชยานุเคราะห์ ศูนย์การศึกษา ตรัง 5212
527 นางสาวเสาวณี คาน ศูนย์การศึกษา ตรัง 5226
528 นางสาวอรวรรณ นวนหอม ศูนย์การศึกษา ตรัง 5235
529 นางเอมิกา รัตนมาลา ศูนย์การศึกษา นครนายก 20070
530 นางสาวคนิตฐา ปิ่นทอง ศูนย์การศึกษา นครนายก 20100
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531 นางสาวสุปัญญา ยิ่งประเสริฐ ศูนย์การศึกษา นครนายก 20103
532 นางนฤมล โพธิ์ชัย ศูนย์การศึกษา นครนายก 20331
533 นายจักรพันธ์ อบอวล ศูนย์การศึกษา นครนายก 5389
534 นางสาวพันธุ์ทิพย์ สิงห์ปาน ศูนย์การศึกษา นครนายก 5480
535 นายฉัตรชัย ต้นมงคลวัฒนา ศูนย์การศึกษา นครนายก 5518
536 นายสิทธา พงษ์ศักดิ์ ศูนย์การศึกษา ลําปาง 1011
537 นางวาสนา จักร์แก้ว ศูนย์การศึกษา ลําปาง 1050
538 นางสาวสุนทร ีศรีไทย ศูนย์การศึกษา ลําปาง 1191
539 นางสาวพัชพร วิภาศรีนิมิต ศูนย์การศึกษา ลําปาง 20056
540 นายสันติภาพ พัฒนบวรวงศ์ ศูนย์การศึกษา ลําปาง 20063
541 นายปองภพ เรืองยศกร ศูนย์การศึกษา ลําปาง 20268
542 นายณัฏฐวรรธน์ สุภาจันทรสุข ศูนย์การศึกษา ลําปาง 20327
543 นางสาวพัชรนันท์ ทองใบ ศูนย์การศึกษา ลําปาง 5066
544 นางภรณ์ทิพย์ ณ ลําปาง ศูนย์การศึกษา ลําปาง 5068
545 นางสาวประวชิญา แข่งขัน ศูนย์การศึกษา ลําปาง 5074
546 นางสาวนาถลดา ศรียะพันธ์ ศูนย์การศึกษา ลําปาง 5124
547 นายชูเกียรติ กุศลสถิตย์ ศูนย์การศึกษา ลําปาง 5152
548 นางสาวจุฑารัตน์ ศักดิ์ม่ันวงศ์ ศูนย์การศึกษา ลําปาง 5183
549 นางสาวนิติรัตน์ นิมมานพิภักดิ์ ศูนย์การศึกษา ลําปาง 5187
550 นายจาตุรงค์ แก้วสามดวง ศูนย์การศึกษา ลําปาง 5231
551 นางณัฐสุดา อัคนิวรรณ ศูนย์การศึกษา ลําปาง 5244
552 นายอภิรัฐ วุฒิคณารักษ์ ศูนย์การศึกษา ลําปาง 5275
553 นายธนิธัต อ่ินชัย ศูนย์การศึกษา ลําปาง 5292
554 นางปรานัน ปั้นคล้าย ศูนย์การศึกษา ลําปาง 5350
555 นางสาวสุวัฒนา อ่ินแก้วเครือ ศูนย์การศึกษา ลําปาง 5420
556 นางสาวสุภาภรณ์ เรืองยศ ศูนย์การศึกษา ลําปาง 5516
557 นางจรัสศรี พุทธวงศ์ ศูนย์การศึกษา ลําปาง 5517
558 นางสาวปรีดา แซ่เล้า ศูนย์การศึกษา หัวหิน 20380
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559 นางสาวปานฤทัย นวลจันทร์ ศูนย์การศึกษา หัวหิน 20544
560 นางสาวสิรี อ่วมพ่วง ศูนย์การศึกษา หัวหิน 5044
561 นางสาวฐิติรัตน์ จักรพันธุ์ ศูนย์การศึกษา หัวหิน 5045
562 นางสาวเสาวคนธ์ เหลืองทองคํา ศูนย์การศึกษา หัวหิน 5304
563 นางสาวอังคณา สีหะวงษ์ ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต 5458
564 นางสาวนภาลัย กาฬเนตร ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ 20011
565 นางสาวศรันยา ฟูเผา่ ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ 20208
566 นางสาวศรีวรรณ พูลต่าย ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ 20214
567 นายประพันธ์ ประสพวัฒนา ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ 20235
568 นางสาววิสา มีพฤกษ์ ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ 5111
569 นางภณิดา โพธิพิทักษ์ ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ 5196
570 นางสาวจันทร์ทิพย์ เลี้ยงใจพานิช ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ 5206
571 นางสาวจันทร์รวี ลบแย้ม ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ 5278
572 นางสาวสุชาดา ไตรพรหม ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ 5285
573 นางสาวอักษิกา ปวุตินันท์ ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ 5286
574 นายนนทกิจ ตั้งวงศ์ดีเลิศ ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ 5334
575 นายชีพพงษ์รัชณ์ บุบผาชาติ ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ 5383
576 นางสาวสุนันทา ปะระตะโก ศูนย์บรกิารสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ 5406
577 นางสาวณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 20036
578 นางสาวเอมอร ศรีเกษม ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 20109
579 นายจักรกฤช จ้อยขุน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 20167
580 นางสาวสุมาลี ฉายปัญญา ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 20225
581 นางสาวรุ่งนะภา โนรี สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม 20059
582 นางศิโรธร อยู่ฤทธิ์ สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม 20065
583 นางสาวกฤติกา ลีลาพตะ สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม 20134
584 นางสาววิภาดา แซ่ล้อ สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม 5207
585 นางสาววลัยพร อ่อนน้อมดี สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม 5329
586 นางบุษบา เนกขัม สถาบันวิจัยและพัฒนา 20005
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587 นางสาวณปภร เจี้ยวเห้ง สถาบันวิจัยและพัฒนา 20045
588 นางอรทัย โกกิลกนิษฐ สถาบันวิจัยและพัฒนา 20049
589 นางสาวณิชาภัส ตั้งบวรพิมล สถาบันวิจัยและพัฒนา 20148
590 นางสาวปาณิสรา อยู่สกุล สถาบันวิจัยและพัฒนา 20306
591 นางสาวณยดา ทองศรี สถาบันวิจัยและพัฒนา 20333
592 นางสาวชลากร อยู่คเชนทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 20387
593 นางพรทิพย์ รดด้วง สถาบันวิจัยและพัฒนา 20410
594 นายกริชาพัสน์ ชื่นแสงจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 20510
595 นางสาวอกนิษฐ ์เลิศสิริศรีสกุล สถาบันวิจัยและพัฒนา 5150
596 นางสาวเนาวรัตน์ เลิศมณีพงศ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 5151
597 นางสาวนงนุช รุ่งสว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนา 5337
598 นางสาวศศิธร ทองสถิ สถาบันวิจัยและพัฒนา 5339
599 นางสาวพีรดา พงษ์ทอง สถาบันวิจัยและพัฒนา 5341
600 นายวีระพงศ์ วิรุฬห์ธนกฤษณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 5391
601 นางสาวพิมพ์ชนก สีหา สวนดุสิตโพล 20009
602 นางสาวสุภาวดี บาลี สวนดุสิตโพล 20320
603 นายกิตติพงศ์ อ่ิมประคองศิลป์ สวนดุสิตโพล 20289
604 นายณัฐพล แย้มฉิม สวนดุสิตโพล 20149
605 นางสาวพบรัก แย้มฉิม สวนดุสิตโพล 20272
606 นางสาวพรพรรณ บัวทอง สวนดุสิตโพล 20273
607 นางสาวพรใจ แก้วสุข สวนดุสิตโพล 20397
608 นางสาวนภณัฐ ชมพู สวนดุสิตโพล 5164
609 นางสาววจนาพร แก้วสาริกรณ์ สวนดุสิตโพล 5165
610 นายวัชระ ประสาทแก้ว สวนดุสิตโพล 5198
611 นายนิพนธ์ ทักษิณ สวนดุสิตโพล 20269
612 นางสาวชลิดา โสมสนวนนอก สํานักกิจการพิเศษ 5209
613 นางมณีนุช เจตน์อารี สํานักกิจการพิเศษ 5259
614 นางสาวสุนิสา อนะมาน สํานักกิจการพิเศษ 5282
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615 นางสาวจิราพรรณ สายแสน สํานักกิจการพิเศษ 5359
616 นางสาวผุสดี แหยมรักษา สํานักกิจการพิเศษ 5379
617 นางณัฐกาญจน์ เกษรบัว สํานักกิจการพิเศษ 5380
618 นางแก้วตา ยอดไทย สํานักกิจการพิเศษ 5482
619 นางสาวมนต์นัทธ์ ชมประเสริฐ สํานักงานตรวจสอบภายใน 20019
620 นางสาวเพ่ิมทรัพย์ หิรัญสาย สํานักงานตรวจสอบภายใน 20231
621 นางวันธณี สุดศิริ สํานักงานมหาวิทยาลัย 5476
622 นางสาวบุญตา สว่างศรี สํานักงานมหาวิทยาลัย 5365
623 นายเอกรัฐ เผ่าพงศ์ประเสริฐ สํานักงานมหาวทิยาลัย (กองกฎหมาย) 5431
624 นายธนภูมิ มาประเสริฐ สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองกฎหมาย) 20080
625 นางสาวปวีณา ณ พัทลุง สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองกฎหมาย) 20118
626 นางสาวอทิตยา คงมี สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองกฎหมาย) 20260
627 นางสาวนัชชา น่วมแหวว สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองกฎหมาย) 5123
628 นายชิษณุพงศ์ ลิ้มจําเริญ สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองกฎหมาย) 5129
629 นายสุพจน์ ชนะค้า สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองกฎหมาย) 5140
630 นางสาววันรวี พงษ์สุวรรณ สํานักงานมหาวิทยาลยั (กองกฎหมาย) 5197
631 นางสาวปัทมา ลักษณะโยธิน สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองกลาง) 20033
632 นางสาวภัทรสุดา สุกปลั่ง สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองกลาง) 20174
633 นางสาวสติมา วนะสิทธิ์ สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองกลาง) 20247
634 นายเหมพัสสิริ หว่างพัน สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองกลาง) 20262
635 นางสาวกันยามาศ ช่วยสมบูรณ์ สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองกลาง) 20332
636 นางวรารัตน์ อภัย สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองกลาง) 5087
637 นางสาวอรสา เหมันต์ สํานกังานมหาวิทยาลัย (กองกลาง) 5088
638 นางสุภัชตา จันทร์บ้านโคน สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองกลาง) 5357
639 นางสุขใจ แป้งประสิทธิ์ สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองกลาง) 5463
640 นางสาวจินตพร จีรัง สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองกลาง) 5464
641 นางสาวชไมพร ชัยบุรินทร์ สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองกลาง) 5398
642 นางสาวศิริขวัญ พรมน้อย สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองคลัง) 20046
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643 นางสาวปิยะดา ปุรัษกาญจน์ สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองคลัง) 20062
644 นางสาวนุชจรีย์ กล่ําเจริญ สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองคลัง) 20138
645 นางสาวจิราภรณ์ สาคร สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองคลัง) 20140
646 นายไสว แก้วพวง สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองคลัง) 20142
647 นางสาวเบญจมาศ อรชร สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองคลัง) 20151
648 นางสาวอรศรี ดิษฐ์สุทัศน์ชัย สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองคลัง) 20243
649 นายอุดมศักดิ์ สารกลิ่น สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองคลัง) 20319
650 นางสาววันวิสา ยิ้มประเสริฐ สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองคลัง) 20326
651 นางณฐยา เกิดธีระพงศ์ สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองคลัง) 20339
652 นางสาวสิริพร อ่วมจันทร์ สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองคลัง) 20385
653 นางสาวอัญชลี เด่นดวง สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองคลัง) 20431
654 นางสาววรรณนิภา เนินปัญญา สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองคลัง) 5015
655 นายสิทธิชัย ศรีธนางกูล สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองคลัง) 5060
656 นางสาวภัสนันท์ ผังรักษ์ สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองคลัง) 5096
657 นางชนัญชิดา สายทองเยิ้น สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองคลัง) 5343
658 นางสาวทิมาพร ภูนามมา สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองคลัง) 5344
659 นางสาวเนตรชนก ติวสันต์ สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองคลัง) 5345
660 นางรัตนา ศรีคําขวัญ สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองคลัง) 5376
661 นางสมาพร ศุภศิลป์ สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองคลัง) 5390
662 นางสาวราตรี จรดล สํานักงานมหาวิทยาลยั (กองคลัง) 5413
663 นางสาวนลินรัตน์ ชูธรรม สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองคลัง) 5468
664 นางสุมาลี อาชีวะ สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองคลัง) 5473
665 นายจักรพันธ์ ปลื้มภิรมย์ สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองคลัง) 5475
666 นางสาวสรวงสุดา ชุมทอง สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองคลัง) 5137
667 นางสาวสายชล ปาละมะ สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองคลัง) 20311
668 นางสาวจินดาพร จินดามรกฏ สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองนโยบายและแผน) 20120
669 นางสาวณรัชสนันท์ ร้อยสี สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองนโยบายและแผน) 20156
670 นางสาวศุจิรัตน์ ประกอบกิจ สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองนโยบายและแผน) 20236
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671 นายณัฐภัทร์ เชาวน์เกษม สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองนโยบายและแผน) 5446
672 นางสุธิดา สงค์สะนะ สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองนโยบายและแผน) 5453
673 นายทรงเกียรติ ระลึกมูล สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองนโยบายและแผน) 5478
674 นางสาวเพ็ญภาพร กระเวน สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองบริหารงานบุคคล) 1217
675 นางสาวรัชญา รัตนบํารุง สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองบริหารงานบุคคล) 20012
676 นางสาวอรพิชญา ชินศูนย์ สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองบริหารงานบุคคล) 20078
677 นางสาวอัจฉราวรรณ ประกิตธรรังษี สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองบริหารงานบุคคล) 20085
678 นางสาวชุติมา เพชรรัตน์ สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองบริหารงานบุคคล) 20087
679 นายพิริยะ กิมาลี สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองบริหารงานบุคคล) 20297
680 นางสาวสุวิมล แมตสอง สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองบริหารงานบุคคล) 20301
681 นางรัตติการ วงศ์นิติกร สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองบริหารงานบุคคล) 20345
682 นางสาวล้วนก้ี แซ่อ่ึง สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองบริหารงานบุคคล) 5040
683 นางสาวธัญญรัตน์ ลือมงคล สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองบริหารงานบุคคล) 5109
684 นางสาวรัตนา บุญแสวง สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองบริหารงานบุคคล) 5299
685 นางสาวจริยา กออนันตชัย สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองบริหารงานบุคคล) 20083
686 นางสาวจิดาภา จินดารุ่งรัตน์ สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองบริหารงานบุคคล) 5338
687 นางสาวจิตรลดา ผลนิล สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองบริหารงานบุคคล) 5166
688 นายสรรค์วเรศ กระต่ายทอง สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองประชาสัมพันธ์) 20406
689 นายธีรพจน์ จินดาเดช สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองประชาสัมพันธ์) 5008
690 นางสาวอลิศ พันธ์พรสม สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองประชาสัมพันธ์) 5381
691 นายปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองประชาสัมพันธ์) 5494
692 นางทิวาภรณ์ คําแก้ว สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองพัฒนานักศึกษา) 20090
693 นายชัยวัฒน์ สมรส สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองพัฒนานักศึกษา) 20092
694 นางสาวศิริวรรณ ก๋อยสุวรรณ สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองพัฒนานักศึกษา) 20390
695 นายอุดมวิทย์ วันกุมภา สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองพัฒนานักศึกษา) 20392
696 นายยุทธการ วัดปาน สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองพัฒนานักศึกษา) 5295
697 นางสาวณฐมน งามสง่า สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองพัฒนานักศึกษา) 20008
698 นางสาวอมรา เหมพิทักษ์ สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองพัฒนานักศึกษา) 20097
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699 นางสาวบุษกร สมทอง สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองพัฒนานักศึกษา) 20379
700 นางวิยะดา เอ่ียมเรียง สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองพัฒนานักศึกษา) 5320
701 นายสมชัย จารุธนกิจพานิช สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองพัฒนานักศึกษา) 5441
702 นายสําราญ สร้อยสิริสุนทร สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองพัฒนานักศึกษา) 5385
703 นางสาววนิดา คงคาโชติ สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองอาคารและสถานท่ี ) 20237
704 นายสกล โพฉลาด สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองอาคารและสถานท่ี ) 20244
705 นายอนิรุทธิ์ แป้งประสิทธิ์ สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองอาคารและสถานท่ี ) 20376
706 นางสาวเจนจิตรา ภูผิวฟ้า สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองอาคารและสถานท่ี ) 5033
707 นายพรรษวัชร อุดมเสฏฐ์ชัย สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองอาคารและสถานท่ี ) 5062
708 นางสาวทัศนีย์ อินทร์วิมล สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองอาคารและสถานท่ี ) 5078
709 นายชาคริช รอดอําพัน สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองอาคารและสถานท่ี ) 5276
710 นายกิตติ พรมแสง สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองอาคารและสถานท่ี ) 5400
711 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ หนองโทน สํานักงานมหาวิทยาลัย (สํานักงานบริการอาคารบัณฑิตวิทยาลัย) 5331
712 นางสาวสุจิตรา ฉายปัญญา สํานักงานมหาวิทยาลัย (สํานักงานบริการอาคารบัณฑิตวิทยาลัย) 20265
713 นางสาวปรียาภรณ์ สุขชัย สํานักงานมหาวิทยาลัย (สํานักงานบริการอาคารบัณฑิตวิทยาลัย) 5030
714 นายบันดาล แก้วกอง สํานักงานมหาวิทยาลัย (สํานักงานบริการอาคารบัณฑิตวิทยาลัย) 5330
715 นางสาวโสภิตา จันทร์เจริญ สํานักงานมหาวิทยาลัย (สํานักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์) 20016
716 นางสาวปิยฉัตร ฉิมวงศ์ สํานักงานมหาวิทยาลัย (สํานักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์) 5182
717 นางสาวนริสา จักษุพันธ์ สํานักงานมหาวิทยาลัย (สํานักงานบริหารกองทุนของมหาวิทยาลัย) 5048
718 นางสาวญาณะพัชญ์ จิระมงคลวิทย์ สํานักงานมหาวิทยาลัย (สํานักงานบริหารกองทุนของมหาวิทยาลัย) 5515
719 นางสาวนันท์ธิญา ศฤงค์สวัสดิ์ สํานักงานมหาวิทยาลัย (สํานักงานมหาวิทยาลัย) 20266
720 นางสาวสุกัญญา จันทราภรณ์ สํานักงานมหาวิทยาลัย (สํานักงานมหาวิทยาลัย) 20003
721 นายจักรพันธ์ คําแก้ว สํานักงานมหาวิทยาลัย (สํานักงานมหาวิทยาลัย) 20015
722 นางสาวเมฐินีย์ นุ้ยสุด สํานักงานมหาวิทยาลัย (สํานักงานมหาวิทยาลัย) 20202
723 นางสาวดวงกมล ขําแสง สํานักงานมหาวิทยาลัย (สํานักงานมหาวิทยาลัย) 5175
724 นางสาวปิยฉัตร อ่อนน้อม สํานักงานมหาวิทยาลัย (สํานักงานมหาวิทยาลัย) 20170
725 นางสาวมุทิตา สร้อยเพชร สํานักงานมหาวิทยาลัย (สํานักงานมหาวิทยาลัย) 5298
726 นางสาวสุธิดาวดี ทับทิม สํานักงานมหาวิทยาลัย (สํานักงานมหาวิทยาลัย) 5451
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727 นางสาวสรยา โรจนอนันต์ สํานักงานมหาวิทยาลัย (สํานักงานมหาวิทยาลัย) 5382
728 นางสาวสุทธิรักษ์ ผลไม้ สํานักงานมหาวิทยาลัย (สํานักงานมหาวิทยาลัย) 5402
729 นางจิร์ยาภรณ์ ศรีบุญรอด สํานักงานมหาวิทยาลัย (สํานักงานมหาวิทยาลัย) 20002
730 นางสาวสุธิดา โสดา สํานักงานมหาวิทยาลัย (สํานักงานมหาวิทยาลัย) 20152
731 นางสาวชนม์นิภา มณีโชติ สํานักงานมหาวิทยาลัย (สํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย) 5324
732 นางสาวนัยรัตน์ เสมสว่าง สํานักงานมหาวิทยาลัย (สํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย) 5388
733 นางกวิตา ปานล้ําเลิศ สํานักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี 1162
734 นางสาวดลนภา รามุข สํานักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี 20073
735 นางสาวจุฑารัตน์ จิ๋วสง่า สํานักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี 20076
736 นายธนะรัตน์ ทับทิมไทย สํานักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี 20115
737 นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน สํานักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี 20136
738 นายพงศ์พิชาญ สุอังคะวาทิน สํานักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี 20139
739 นายปริญญา หนูนุรัตน์ สํานกังานวิทยาเขตสุพรรณบุรี 20242
740 นางสุพัชชา โพธิ์ศรีทอง สํานักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี 20294
741 นางปาจรีย์ หนูนุรัตน์ สํานักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี 20308
742 นายบัญชา ภูมิดี สํานักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี 20312
743 นางสาวชลิดา ป้อมสกุล สํานักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี 20384
744 นางสาวมยุรี ยอดยา สํานักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี 20404
745 นางสาวชัชฌาพร กลางโฉม สํานักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี 5089
746 นายอนุชิต แสงทอง สํานักงานวทิยาเขตสุพรรณบุรี 5112
747 นางสุภัทตรา ฉัตรธรรม สํานักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี 5193
748 นางธนิยา วรรณพงษ์ สํานักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี 5321
749 นางสาวชนัญชิดา อยู่เดช สํานักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี 5332
750 นายโสทร โอสธีรกุล สํานักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี 5346
751 นางสาวชวนชม เอ่ียมสอาด สํานักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี 5348
752 นางสาวกัญชลิกา บุญภิบาล สํานักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี 5349
753 นางสาวภัณฑิรา ซอมรัมย์ สํานักงานวิทยาเขตสุพรรณบรุี 5421
754 นางสาวอรทัย อรุโณทัย สํานักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี 5426
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755 นางสาวธิดารัตน์ เสมอ่วม สํานักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี 5448
756 นายเอกพจน์ โพธิ์ศรี สํานักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี 5461
757 นายธนาวินด์ ยุวนะเตมีย์ สํานักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี 5507
758 นางสาวศศิรดา สุกสีเหลือง สํานักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี 5508
759 นายศุภกิจ ชุนเชาวฤทธิ์ สํานักบริหารกลยุทธ์ 5374
760 นางสาวพรสรวง เพ็งพริ้ง สํานักบริหารกลยุทธ์ 1283
761 นางวิพาพร ลาภเกษร สํานักบริหารกลยุทธ์ 20084
762 นายเจษฎาภรณ์ สรรคอนุรักษ์ สํานักบริหารกลยุทธ์ 20286
763 นางสาวสุวิชชา เนียมสอน สํานักบริหารกลยุทธ์ 5144
764 นางสาวศิริพร โสตถิโกมล สํานักบริหารกลยุทธ์ 5216
765 นายจิรวัฒน์ สมิตสันต์ สํานักบริหารกลยุทธ์ 5291
766 นายตรีรัตน์ รื่นเริง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 20315
767 นายณัฐกานต์ พงธิพันธุ์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 20040
768 นางสาวยุพาพร มาชม สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 20064
769 นายสุทัศน์ รุ่งเรือง สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 20088
770 นายอนุสรณ์ ทองโสภิต สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 20144
771 นายชัชวาลย์ ลาภเกิน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 20147
772 นางสาวจิราพร ภิญญากรณ์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 20159
773 นางสาวชุติวรรณ ภิญญากรณ์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 20160
774 นางสาวมลธิรา โพธิ์น้อย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 20162
775 นางสาวประดับศรี เนตรนี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 20165
776 นายวรนนท์ ดีผดุง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 20177
777 นางสาวชัยญามล เลิศสงคราม สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 20181
778 นายธีรบุญ เดชอุดม สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 20182
779 นายไพฑูรย์ นามเสนา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 20184
780 นายสนธยา แย้มเดช สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 20192
781 นางเบญญาภา ยวงอักษร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 20216
782 นางจํานรรจา พลอยมุกดา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 20219

28/30



ลําดับ ช่ือ-สกุล รหัสฝ่าย รหัสสมาชิก
783 นางสาวธันยมัย กลุ่นเขียว สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 20314
784 นางนงลักษณ์ ตั้งเสริมศักดิ์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 20348
785 นายจักร ชมภูนุช สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 20350
786 นางสาวกาญจนา กริ่งรัมย์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 20358
787 นางสาวเทวี เกล่งกล้า สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 20359
788 นางสาวรสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 20383
789 นายไพรัช ภู่ระหงษ์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 20395
790 นางวีณา พันธ์กุ่ม สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5035
791 นางสาวสันทนีย์ ยะสารวรรณ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5037
792 นายวีระพันธ์ ชมภูแดง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5041
793 นางสาวบุบผา แสนคํา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5069
794 นางสาวรุ่งรัตน์ บาลี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5075
795 นายอกนิษฐ์ ธรรมปาโล สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5110
796 นางสาวสุพรรณิการ์ ทับมณี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5171
797 นายปภาวิน ปัญญาใส สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5217
798 นายนิพนธ์ เศวตจามร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5287
799 นางสาวณญาดา สัจจาสุวรรณ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5300
800 นายอมรินทร์ ธนารักษ์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5302
801 นายศุภกร ปรุงศิลป์ชัย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5384
802 นายสถิตย์ เชิดฉันท์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5387
803 นางสาวกุลจิรา แก้วสุจริต สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5495
804 นายบุญธรรม สังขะเสน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 20210
805 นายอธิพงศ์ อินโท สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 20048
806 นายสุทัน มุมแดง สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 20206
807 นางสาวศิรินันท์ อํ่าพันธุ์ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 20154
808 นางสาวสุธางค์ หงษ์กลาง สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 20164
809 นางสาวจิตราพร จันทรกูล สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 20199
810 นางสาววาสนา จันทร์จ่าย สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 20207
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811 นางสาวปาริกา อัคนิวาส สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 20209
812 นางสาวสุนิสา จุ้ยประเสริฐ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 20217
813 นางสาวดุจดาว ชุนประวัติ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 20304
814 นางสาวทัศนาวรรณ ชมภู่ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 20360
815 นายธนธรณ์ ยิ้มแย้ม สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 20507
816 นางสาวรวีวรรณ เฮ้ียนชาศรี สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 5085
817 นางสาวพัชราภรณ์ ขําแป้ง สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 5086
818 นางสาวธนิดา เล็กกระจ่าง สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 5439
819 นางสาวกุลธิดา โกพัฒตา สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 5440
820 นายอภิชาติ กรมนา สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 5442
821 นางสาวสาริกา เสือบํารุง สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 5456
822 นางสาวจีรวรรณ บุญพิทักษ์ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 5459
823 นางสาวณัฐชา แก้ววิมล สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 5469
824 นางสาวอุทัยวรรณ อุทัยวัฒน์ สํานักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 5483
825 นางสาวรัตติการณ์ คําแก้ววันดี สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 5485
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